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Stichting Musica Amphion 
 
Activiteitenverslag 2013 
 
Met 21 concerten en 3 cd-opnames was 2013 een goed gevuld jaar voor Musica 
Amphion. De volgende activiteiten zijn ondernomen: 
 

1. Venetiaanse Virtuozen (8 musici) 
Een feestelijk programma rond Vivaldi  en stadgenoten werd driemaal uit 
gevoerd: 
 
Nicolo Porpora:  Sinfonia uit 'Agrippina' 
Allessandro Marcello: Concerto in d voor hobo, strijkers en b.c.  
Antonio Vivaldi:  Concerto in e voor fagot en str. RV 484 
Giuseppe Torelli:  Concerto in B Opus 6 no 3  
Tomaso Albinoni:  Concerto in F voor hobo strijkers en b.c. op. 9 no 2 
Johann Sebastian Bach: Concerto in f voor klav, str. en b.c. BWV 1056 
Antonio Vivaldi:  Concerto 'Alla Rustica' voor strijkers 
Antonio Vivaldi:  Concerto 'La Tempesta di Mare' RV570  
 
o vr 14 dec 2012: Stichting Abdijconcerten, Aduard 
o zo 3 mrt 2013: Parkstad Limburg Theaters, Heerlen 
o wo 13 mrt 2013: Musis Sacrum, Arnhem 
 

 
2. Rijnfestival onder de Koepel (3 musici) 

In de Arnhemse Koepelkerk werd een bijdrage geleverd aan het festival Bach 
aan de Rijn met een concert in trio-bezetting 
 
Jean Marie Leclair: delen uit Sonate 2 in e (4e boek) 
J.S. Bach:   delen uit partita voor fluit solo BWV 1013  

deel partita voor viool solo BWV 1002 
deel uit das Wohltemperierte Clavier BWV 880 
Sonate in c BWV 1017 

 
 

3. Hollandse Meesters (4 MA-musici) 
Vier concerten met een programma rond 17e en 18e eeuwse meesters die 
een band met Nederland hadden, hetzij van origine, hetzij omdat zij zich hier 
vestigden. Via Reincken is er ook nog een lijntje naar Bach. Dit programma 
paste ook uitstekend in de tweede editie van het succesvolle Wandelconcert, 
de samenwerking tussen 3 ensembles en 3 Amsterdamse musea, waarbij het 
publiek langs de drie musea wandelt en op elke locatie een kort concert hoort. 
Door de aanbieding voor Museumkaarthouders waren alle concerten 
uitverkocht; het publiek was zeer enthousiast over deze ongewone 
concertvorm. 
 
o za 2 feb: Klassiek aan de Rijn, Cunerakerk, Rhenen 



o za 9 feb: Muziek op Stapel, Bonifatiuskerk, Oldeberkoop 
o za 27 april: Stichting Paleisconcerten, Paleis het Loo Apeldoorn 
o zo 12 mei, Museum Geelvinck, Amsterdam 
 
Programma: 
C. Hacquart:   Sonata prima in e voor 2 violen & basso viola  

uit: Harmonia Parnassia Sonatorum (1686)  
P. Hellendaal:  Sonate voor cello & b.c. opus  V/6 (1780) 
J. A. Reincken/J.S Bach Sonate in a voor klavecimbel solo  
W. de Fesch   Triosonate voor 2 violen & b.c. 
P. Locatelli   Triosonate Opus VIII/9 in f voor 2 violen & b.c. 
J.M. Leclair   2.me Recréation de Musique 
 
 

4. Kasteelconcerten (3 musici) 
Op de statige locaties van de Havezate Schoonheten en kasteel 
Ammersooyen voerden wij een virtuoos en opgeruimd programma met werk 
van Mozart en Beethoven uit. 
 
o zo 17 feb: kasteel Ammersooyen, Ammerzoden 
o zo 2 juni: Havezate Schoonheten, Heeten 
 
W.A. Mozart:   Trio in Bes KV 502 en Trio in E dur KV 542 
L. van Beethoven:  Cellosonate in F opus 5 no.1  
 
 

5. Bach Contextueel (16 MA-musici, 8 GCA-zangers) 
In 2013 werd Bach Contextueel, het samenwerkingsproject met het Gesualdo 
Consort Amsterdam met energie voortgezet. In dit meerjarige project voeren 
wij cantates, motetten en orgelwerken die een muzikaal-liturgische 
samenhang hebben, tesamen uit. Door het kerkorgel als continuo-instrument 
te gebruiken en de koren en koralen veelal enkelvoudig te bezetten, wordt de 
klankwereld van Bach zo dicht mogelijk benaderd. Dit biedt het publiek een 
nieuwe invalshoek op dit geliefde repertoire. Opnieuw werden twee 
programma’s uitgevoerd en opgenomen: Fürchte dich Nicht en Vater unser. 
Zij verschenen in de cd-boekreeks die in 2012 met Jesu meine Freude en 
Bach & Luther gestart was. Fürchte dich Nicht werd op het nieuwe eigen 
label Lyrone Records uitgebracht, Vater unser verschijnt weer op het 
inmiddels doorgestarte Etcetera. Met ingang van seizoen 2013-14 is een 
samenwerkingsverband opgezet met de oude-muziekserie Musica Antiqua 
Nova in Groningen, die voor een deel van de concertinkomsten garant staat. 
 
Fürchte dich Nicht werd driemaal uitgevoerd, op de vaste locaties van Bach 
Contextueel: 
 
o wo 8 mei, Groningen, Martinikerk (i.s.m. Stichting Martinikerk) 
o vr 10 mei, Maassluis, Grote Kerk (i.s.m. Stichting Muziek tussen Maas en 

Sluis) 



o za 11 mei, Amsterdam, Waalse Kerk 
 
Het programma is opgenomen in de Amsterdamse Waals Kerk, waarmee de 
Nederlandse orgeltraditie aandacht wordt geschonken en de cd verscheen in 
september 2013, in de aanloop naar het vierde project.  

 
programma: 
Passacaglia en Fuga BWV 582  
Motet Fürchte dich nicht BWV 228  
Cantate Wer nun den lieben Gott lasst walten BWV 93 
Cantate Schau, lieber Gott, wie meiner Feind BWV 153 
Orgelkoraal Ach Herr mich armen Sünder BWV 742  
Cantate Siehe ich will viel Fischer aussenden BWV 88 
 
Het vierde programma, Vater unser, is opgenomen in de Stadtkirche in het 
Saksische Zöblitz, alwaar ook een concert werd gegeven in het kader van het 
belangrijke festival de Silbermanntage. 
 
Het progamma is in totaal 4 maal uitgevoerd: 
o vr 13 sept: Stadtkirche Zöblitz (Duitsland, i.s.m. Silbermanntage) 
o do 19 sept, Waalse Kerk Amsterdam (i.s.m. Musico Reizen) 
o vr 20 sept, Grote Kerk, Maassluis (i.s.m. Muziek tussen Maas en Sluis) 
o za 21 sept, Martinikerk, Groningen (i.s.m. Stichting Martinikerk en 

Stichting Musica Antiqua Nova) 
 
programma: 
Präludium en Fuga in C BWV 545 
Kantate ‘Herr, deine Augen sehen nach den Glauben’ BWV 102 
Choralbearbeitung ‘Vater unser im Himmelreich’ BWV 682 
Motet ‘Der Geist hilft unser Schwachheit auf’ BWV226 
Fuga in C BWV 545 
Präludium in d Moll BWV 539 
Kantate ‘Nimm von uns Herr, du treuer Gott’ BWV 101  

 
 

6. Klavierconcerten van C.P.E. Bach 
In dit 300e geboortejaar van C.P.E. Bach namen we een cd op met 3 
klavierconcerten van deze beroemdste Bach-zoon. De opname vond plaats in 
de Keulse studio van Deutschlandfunk en verschijnt begin 2014 op het label 
Brilliant Classics. 
 
 

7. Mozart bij de Vrijmetselaren (4 musici) 
Ter ere van de vrijmetselaarsloge ‘Gezellen van Sint Jan’ in Den Bosch werd 
een kort concert gegeven met werken van vrijmetselaar Mozart 

 
o za 16 nov, Zwanenbroedershuis, Den Bosch 

 



 programma: 
 Wolfgang Amadeus Mozart: Pianokwartet  in g KV 478 

Pianokwartet in Es KV 493 
 
 

8. Mozart in het YPF-festival (5 musici)  
Rond het driejaarlijkse concours organiseerde de Young Piano Foundation dit 
keer ook een festival, waarin Musica Amphion optrad met de eminente pianist 
Paul Badura-Skoda. 
 
o zo 17 nov, Muziekgebouw aan het IJ, Amsterdam 
 
programma: 
Johann Christian Bach: Concert in Es,opus 14, voor klavier en strijkers. 

Sonate in E grote terts,opus 5 nr 4 voor klavier solo. 
 
Wolgang Amadeus Mozart: Sonate KV 457 in c klein voor klavier solo. 

Concert in Es grote terts KV 107 nr 3 
 
 

9. Weihnachtsoratorium 
Voor het vierde jaar vond de samenwerking plaats met de Stichting Twentse 
Matthäuspassion in uitvoeringen van Bachs Weihnachtsoratorium. Dit maal 
onder leiding van onze eigen Pieter-Jan Belder en met als solisten Heleen 
Koele (S), Anna Traub (A), Robert Buckland (T), Matthew Baker (B) werden 3 
concerten gegeven: 
o di 18 dec, Plechelmusbasiliek, Oldenzaal 
o wo 19 dec, Enschede, Muziekcentrum        
 
programma: 
J.S. Bach:  Weihnachtsoratorium BWV 244 (6 cantates) 



Stichting Musica Amphion 
 
Activiteitenverslag 2014 
 
2014 is een bijzonder jaar voor Musica Amphion geweest met name vanwege de 
eervolle uitnodiging van het Koninklijk Huis om de contraprestatie tijdens het 
staatsbezoek aan Japan te verzorgen. Met 15 concerten en een CD opname was 
2014 opnieuw een goed gevuld jaar voor Musica Amphion. De volgende activiteiten 
zijn ondernomen: 
 

1. Kamermuziekconcert in Ommen (12 januari) 
Mozart vioolsonates  
Pieter-Jan Belder, fortepiano en Remy Baudet, viool 
 

2. Wageningen Aula van de Universiteit (17 maart) 
Remy Baudet, viool 
Wilbert Hazelzet, traverso 
Rainer Zipperling, viola da gamba 
Pieter-Jan Belder, klavecimbel 
 

3. Bach koffiecantate BWV 209 (21 maart, Bachs verjaardag) 
Met Harry van der Kamp, Amaryllis Dieltiens en Robert Buckland 
 

4. Wandelconcert, museum Geelvinck Amsterdam (1 juni) 
Mozart klavier kwartet 
 

5. Wandelconcert, Haarlem in studio Helmbreker (7 september) 
Mozart klavierkwartet 
 

6. Bach in Context editie 5 Actus Tragicus (i.s.m. Gesualdo Consort Amsterdam) 
CD opnames 22-24 september  
Concerten in Groningen, Martinikerk 20 september 
   Amsterdam, Waalse Kerk, 25 september 
   Maassluis, Groote Kerk 26 september 
 

7. Bach met een vraagteken? 
Werken van twijfelachtige authenticiteit van J.S. Bach. 
Met medewerking van Johannette Zomer, sopraan 
Alkmaar 3 oktober 
Enschede 12 oktober 
 

8. Kamermuziekprogramma in Hoorn (4 oktober) 
De geboorte van het pianotrio (Remy Baudet, Albert Brüggen en Pieter-Jan 
Belder) 
Werken van CPE Bach Richter Haydn en Mozart 
 

9. Frans kamermuziekprogramma rond Marin Marais tijdens het Internationaal 
kamermuziekfestival op Schiermonnikoog (5 september) 



Met Sayuri Yamagata, Rainer Zipperling, Ghislaine Wauters en Pieter-Jan 
Belder 
 

10. Tokyo, Concert rond Staatsbezoek van koning Willem Alexander en Koningin 
Maxima aan Japan (concert op 31 oktober) 
 

11. Tholen stadhuis (8 november) Kamermuziekconcert met werken van J.S Bach 
C.P.E. Bach en W.A. Mozart (Remy Baudet, viool en Pieter-Jan Belder, 
klavecimbel en fortepiano) 

 
12. Concert voor de WDR in Schloss Borbeck (D) 

C.P.E. Bach klavecimbelconcerten en solosonates 
 

 
 

 
 



 

Stichting Musica Amphion 
 

Beleidsplan 2013-2016 
 

1. Doel van de stichting 

De doelstelling van de Stichting Musica Amphion, zoals omschreven in de 

stichtingsstatuten van 22 december 2004, luidt als volgt: 

1. het geven van concerten, voorstellingen en cursussen, alsook (live-) registreren 

/opnemen op beeld- en geluidsdragers, van klassieke muziek van na 1580, in 

binnen- en buitenland, een en ander op basis van stijlgetrouwe benadering, op 

daartoe geëigend instrumentarium, in kleinere en grotere bezetting; 

2. het verrichten van alle werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; 

3. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door samenwerking 

met door het bestuur geselecteerde solisten, koren en/of extern aangetrokken 

musici en/of andere geschikt geachte partijen; 

4. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

 

Het doel van Musica Amphion is het vertolken van muziek uit de barokke en klassieke 

stijlperiode, op een wijze die recht doet aan de stijl van het uitgevoerde muziekstuk. 

Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het behoud van het cultureel erfgoed in 

Nederland, dat op het gebied van muziek uit genoemde stijlperiodes een voortrekkersrol 

in de wereld speelt. 

 

Musica Amphion onderscheidt zich van een aantal collega-ensembles door de volgende 

kenmerken: 

- uitvoeringen op topniveau zijn voor Musica Amphion een eerste en cruciale 

vereiste zijn voor een plaats met perspectief binnen het kunstenaanbod. 

Kernkwaliteit is dan ook een hechte ensemblecultuur op het hoogste niveau: de 

musici werken al jaren met elkaar en zijn allen vooraanstaand binnen de 

authentieke barokensembles; velen van hen bekleden, naast hun werk bij 

Amphion, aanvoerderplaatsen in andere gerenommeerde barokensembles zoals 

De Nederlandse Bachvereniging en het Orkest van de 18e Eeuw. Door dit hoge 

artistieke niveau is Musica Amphion frequent aanwezig op de belangrijke podia 

van Nederland en wordt het ensemble regelmatig gevraagd voor optredens in het 

buitenland. Voor deze buitenlandse concerten bewijst de uitgebreide en 

internationaal lovend besproken discografie haar functie als publiciteitsmiddel;  

- uitgangspunt voor de werkwijze is om de uitgevoerde muziek zelf te nemen, 

hiermee uitgekiende programma’s samen te stellen en die op een zo getrouw 

mogelijke manier en en op een zo hoog mogelijk niveau uit te voeren. Daarbij 

hoort de voortdurende vraag op de achtergrond naar de intenties van de 

componist, zijn mogelijkheden en aanwijzingen, zoals die naar beste kennis van 

zaken beschikbaar zijn; dat Musica Amphion hierin slaagt, wordt geïllustreerd door 

bijlage 1: de opname van het verzameld werk van Arcangelo Corelli. 

- het accent bij de uitgevoerde werken ligt bij het instrumentale repertoire, een 

waardevolle aanvulling op het concertaanbod in den lande. Daarbij wordt in een 

flexibele bezettingsomvang opgetreden, die reikt van duo tot volledig barokorkest. 

Hierdoor is Musica Amphion uitstekend geoutilleerd voor een afgewogen en 

diverse programmering en kan zij ook flexibel inspelen op uitnodigingen 

(vraaggestuurde programmering). In kleinere bezetting brengt Musica Amphion 

regelmatig uitvoeringen op kleine podia in de regio, en biedt op deze wijze ook 

het publiek aldaar barokmuziek op het hoogste artistieke niveau. 

 

 

 

 



 

2. Baten en Lasten 

De concerten en opnames op geluidsdragers brengen de volgende soorten kosten met 

zich mee:  

- honorering en reis- en verblijfkosten musici 

- huur en transport instrumentarium, bladmuziek, huur van repetitieruimte, 

concertlocaties (in geval van concerten op eigen risico) en opnamelocaties 

- publiciteit en marketing 

- overhead (staf, administratie, etc.) 

 

Deze kosten worden uit de volgende bronnen gedekt: 

1. uitkopen door podia 

Podia betalen de stichting een overeengekomen bedrag om de kosten voor het 

uitvoeren van de overeengekomen muziekstukken te dekken. Het podium neemt 

in dit geval het risico voor kosten van de uitvoering over van Musica Amphion. De 

podia in Nederland worden zonder uitzondering gesubsidieerd door het Rijk, 

gemeentes en overheids- en particuliere fondsen; 

2. recette uit kaartverkoop 

Musica Amphion huurt een concertlocatie en verzorgt zelf de kaartverkoop, als ook 

de volledige publiciteit en marketing. In dit geval draagt Musica Amphion zelf het 

risico voor de kosten van de uitvoering; 

3. fonds- en sponsorwerving 

Musica Amphion richt zich in deze op:  

 particuliere en overheidsfondsen 

 bedrijven (sponsoring) 

 particuliere donaties 

 

Een mengvorm van 1. en 2. komt ook voor: het podium biedt een garantiebedrag, 

daarboven worden de inkomsten van de uitvoering verdeeld. 

 

De inkomsten worden grotendeels besteed aan dekking van de kosten van de 

activiteiten, van opbouw van vermogen is geen sprake. De bestemmingsreserve die is 

opgebouwd is klein in vergelijking met de jaarlijkse baten en lasten. Zij dient voor het 

opvangen van tegenvallers en wordt dus besteed aan de doelstelling. 

 

 

3. Financiële verantwoording 

Iedere bestuursvergadering overlegt de penningmeester een actueel overzicht van de 

financiële situatie. Daarnaast laat het bestuur, voordat de jaarstukken worden 

vastgesteld, de administratie onderzoeken door een accountant. 

 

 

4. Beleid voor de jaren 2013-2016 

Organisatie 

Musica Amphion is bezig een professionaliseringsslag te maken. Begin 2010 is een 

zakelijk leider aangetrokken met als taak meer structuur in het functioneren van het 

ensemble aan te brengen, Dit betreft de interne organisatie, het proces van het 

samenstellen van een samenhangende programmering, concert- en cd-opnameplanning 

en marketing/publiciteit, en, last but not least, fonds- en sponsorwerving bij overheids- 

en private fondsen als ook donatiewerving bij particulieren. 

 

Activiteiten 

In concreto heeft dit inmiddels het volgende opgeleverd: 

- Bach Contextueel. Dit is een meerjarige samenwerking van Amphion met het 

Gesualdo Consort Amsterdam waarin cantates van J.S. Bach in een context worden 

geprogrammeerd die nog niet eerder is toegepast. Met name de verbinding met 

Bachs orgelwerk is bijzonder en, gegeven dat Nederland over een ongekende 



verzameling van historische kerkorgels beschikt, heeft deze dimensie een grote 

meerwaarde voor het behoud van het nationaal erfgoed. 

Naast de concerten gaat het hier om het opnemen van deze programma’s op 

geluidsdragers en het uitbrengen hiervan als fraai vormgegeven cd-boek om dit 

cultureel erfgoed in klinkende zin te behouden. Vanaf 2012 worden twee van deze 

programma’s per jaar gepland, in 2012 zijn dit Jesu meine Freude en Bach en het 

Lutherlied, in 2013 Fürchte dich Nicht en Vater unser. 

MWH Foundation en Chary Foundation hebben zich meerjarig als hoofdsponsor aan 

Bach Contextueel verbonden. 

- Een groeiende schare donateurs, die met name geïnteresseerd is in Bach 

Contextueel. Hier bewijst de ANBI-status zijn nut. 

 

Financiën 

Naast de gangbare bronnen van inkomsten door uitkopen en recettes, zal speciale 

aandacht uitgaan naar fonds- en sponsorwerving en donatiewerving. Daarbij zijn twee 

sporen te volgen: 

- projectgerichte sponsor- fonds, en donatiewerving, zoals voor de twee bovenstaande 

bijzondere projecten sponsor- en fondswerving;  

- algemene sponsor- fonds, en donatiewerving. Een voorbeeld van dit laatste het 

donateursysteem voor particulieren om publiek vaster te binden. 

 

 

Publiciteit 

Op het gebied van publiciteit en marketing is Musica Amphion als volgt actief: 

- er is een website met de concertagenda, nieuwsberichten en cd-winkel 

- ca. 6 paar jaar wordt een digitale nieuwsbrief aan ca. 1100 abonnees verzonden 

- de uitgebreide discografie is een aansprekende ambassadeur voor Musica 

Amphion; 

 

Daarnaast zijn er concertgerelateerde publiciteits- en marketinguitingen:  

- optredens in TV- en radioprogramma’s (bijvoorbeeld Vrije Geluiden) 

- presentatieconcerten van nieuwe cd’s 

- toelichtingen voorafgaand aan en tijdens concerten, ondersteund door 

beeldmateriaal 

 

  

Arnhem, augustus 2012 



Toelichting bij de (voorlopige) staat van baten en lasten voor 
2012 van Stichting Muscia Amphion 
 
De voorlopige status van de staat van baten en lasten bestaat er in dat de overloop van de baten en 
lasten naar 2013 nog niet verdisconteerd is. Met name de projectafrekening van activiteiten in 

december en enkele fondsafrekeningen in de loop van 2013 spelen hier een rol. 
 
BATEN 
Baten uit projectfinanciering derden betreft uitkoopsommen van podia voor concerten 
Baten uit eigen fondsenwerving betreft met name fonds- en sponsorgelden voor het project Bach 

Contextueel 
 
Baten uit beleggingen en bankrente is in dit overzicht €0, omdat de overloop naar 2013 nog niet 
verwerkt is. 
 

Baten uit overige bronnen betreft eigen verkoop van concertkaarten en cd’s 
 

 
LASTEN 
Concertprojecten betreft het geven van concerten  

Productie beeld- en geluiddragers de opnames die gemaakt zijn in het kader van het project Bach 
Contextueel 
Promotie 17e en 18e eeuwse muziek betreft de promotie voor de concerten en cd’s in het kader het 
project Bach Contextueel  
 
Voor Kosten projectfinanciering derden en Kosten eigen fondsenwerving staan in dit overzicht nog 
beperkte bedragen vanwege de overloop in 2013. 

 
Kosten beheer en administratie spreken voor zichzelf 
 
RESULTAAT 
Het resultaat is nog onder voorbehoud van het verwerken van de overloop naar 2013.  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 
 

  

(Over de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012)   

  
    

  

  
    

  

  
   

2012   
  

    
  

  

    
  

  

   
€   

  

    
  

  Baten 
   

  

BP Baten uit projectfinanciering derden 115.328   

BE Baten uit eigen fondsenwerving 92.600   

BB Baten uit beleggingen en bankrente 0   

BO Baten uit overige bronnen 

 

34.614   

  

   
    

  Som der baten 
 

242.542   

  

    
  

  Lasten 
   

  

  Besteed aan doelstelling 

  
  

LC Concertprojecten 
 

146.812   

LE Educatieve projecten 
 

0   

LG Productie beeld- en geluiddragers 62.181   

LP Promotie 17e en 18e eeuwse muziek 28.894   

LO Overige projecten 
 

2.848   

  

   
    

  

   
240.735   

  Werving baten 
   

  

LWP Kosten projectfinanciering derden 24   

LWE Kosten eigen fondsenwerving 252   

LWB Kosten van beleggingen en bankrente 262   

LWO Kosten overig 
  

103   

  

   
    

  

   
641   

  Beheer en administratie 
  

  

LBA Kosten beheer en administratie 18.769   

  

   
    

  Som der lasten 
 

260.145   

  

   
    

  

    
  

  Resultaat 

  
-17.603   

  

   
    

  

    
  

  

    
  

  Resultaat is toegevoegd aan: 
  

  

  - Bestemmingsfondsen 
 

0   

  - Besteedbaar vermogen 
 

-17.603   
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VOORLOPIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 

 
  

(Over de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013)   
  

    
  

  

   
€   

  Baten 
   

  

BP Baten uit projectfinanciering derden 52.840   

BS Baten door sponsoren 
 

141.300   

BI Baten uit private inkomsten 
 

875   

BR Baten uit recettes 
 

649   

BB Baten uit beleggingen en bankrente 2   

BO Baten uit overige bronnen 
 

8.934   

  

   
    

  Som der baten 
 

204.600   

  

    
  

  Lasten 
   

  

  Besteed aan doelstelling 
  

  

LC Concertprojecten 
 

104.778   

LE Educatieve projecten 
 

0   

LG Productie beeld- en geluiddragers 73.311   

LP Promotie 17e en 18e eeuwse muziek 24.505   

LO Overige projecten 
 

11.284   

  

   
    

  

   
213.878   

  Werving baten 
   

  

LWP Kosten projectfinanciering derden 9   

LWE Kosten eigen fondsenwerving 308   

LWB Kosten van beleggingen en bankrente 166   

LWO Kosten overig 
  

12   

  

   
    

  

   
495   

  Beheer en administratie 
  

  

LBA Kosten beheer en administratie 16.869   

  

   
    

  Som der lasten 
 

231.243   

  

   
    

  Resultaat 

  
-26.644   

  

   
    

  

    
  

  Resultaat is toegevoegd aan: 
  

  

  - Bestemmingsfondsen 
 

0   

  - Besteedbaar vermogen 
 

-26.644   

  

   
    

 



Stichting Musica Amphion te Arnhem     Blad 1 

  
    

  

VOORLOPIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 
 

  

(Over de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014)   

  

    
  

  

   
€   

  Baten 
   

  

BP Baten uit projectfinanciering derden 85.468   

BS Baten door sponsoren 
 

79.300   

BI Baten uit private inkomsten 
 

1.675   

BR Baten uit recettes 
 

6.797   

BB Baten uit beleggingen en bankrente 0   

BO Baten uit overige bronnen 
 

15.973   

  

   
    

  Som der baten 
 

189.213   

  

    
  

  Lasten 
   

  

  Besteed aan doelstelling 
  

  

LC Concertprojecten 
 

133.845   

LE Educatieve projecten 
 

0   

LG Productie beeld- en geluiddragers 16.920   

LP Promotie 17e en 18e eeuwse muziek 12.233   

LO Overige projecten 
 

5.850   

  

   
    

  

   
168.848   

  Werving baten 
   

  

LWP Kosten projectfinanciering derden 0   

LWE Kosten eigen fondsenwerving 800   

LWB Kosten van beleggingen en bankrente 825   

LWO Kosten overig 
  

0   

  

   
    

  

   
1.625   

  Beheer en administratie 
  

  

LBA Kosten beheer en administratie 18.709   

  

   
    

  Som der lasten 

 

189.182   

  

   
    

  Resultaat 

  
31   

  

   
    

  
 
Resultaat is toegevoegd aan: 

  
  

   Bestemmingsfondsen 
 

0   

   Besteedbaar vermogen 
 

31   

     

     

     

 



CONCEPT

Stichting Musica Amphion

Balans per 31 december 2016

€ € € €

Debiteuren 0 37.590

Omzetbelasting 722 1.784
Overige vorderingen en overlopende activa 4.099 1.130

4.821 40.504

ING Bank, rekening-courant 27.688 22.032

ING Bank, spaarrekening 0 18.000

Paypal 13 263

Kas 727 1.099

28.428 41.394

33.249 81.898

Cumulatief exploitatiesaldo

Lening Emwema B.V.

Crediteuren 1.622 16.066

Storting bestuurders 2.388 2.388

Loonheffing 73 81

Overige schulden en overlopende passiva 3.837 33.753

7.920 52.288

33.249 81.898

Liquide middelen

31-dec-16 31-dec-15

Activa

Vlottende activa

Vorderingen

Kortlopende schulden

Passiva

10.329 14.610

Langlopende schulden

15.000 15.000



CONCEPT

Staat van baten en lasten over 2016

2016 2015

€ €

Baten

Baten uit projectfinanciering derden (BP) 58.082 128.588

Baten uit fondsenwerving (BF) 0 36.500

Baten door sponsoren (BS) 0 0

Baten uit private inkomsen (BI) 100 450

Baten uit recettes (BR) 0 0

Baten uit overige bronnen (BO) 3.277 7.532

61.459 173.070

Besteed aan de doelstellingen

Concertprojecten (LC) 50.421 106.834

Productie beeld- en geluiddragers (LG) 0 3.920

Promotie 17e en 18e eeuws muziek (LP) 1.295 12.236

Overige projecten (LO) 884 6.106

52.600 129.096

Werving baten

Lasten fondsverwerving

Kosten projectfinanciering derden (LWP) 0 15

Kosten eigen fondsenwerving (LWE) 226 425

Kosten van beleggingen en bankrente (LWB) 915 842

Kosten overig (LWO) 48 14

1.189 1.296

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie (LBA) 11.951 22.255

Saldo -4.281 20.423



Activiteitenverslag 2017 
 
Het jaar 2017 was met 11 concerten een relatief rustig jaar voor Musica Amphion. 
 
Op 21 en 22 april speelden wij Bach’s Musikalisches Opfer in het cultureel centrum 
in Rijssen en in Musis Sacrum in Arnhem. Musici waren Rémy Baudet, Sayuri 
Yamagata, Wilbert Hazelzet, Albert Brüggen en Pieter-Jan Belder. 
 
Op 3 juni speelden we in Maassluis in de Groote Kerk met een uitgebreid ensemble 
en sopraan Kristen Witmer ons programma Bach met een Vraagteken! Een 
programma met werken waarvan de authenticiteit betwijfeld wordt. Het is een 
boeiend programma met onder andere een Italiaanse cantate van Bach en zijn 
onvolprezen tripelconcert voor viool fluit en klavecimbel. 
 
Net als in voorgaande jaren speelden we in diverse formaties wandelconcerten in 
diverse Nederlandse steden. De Wandelconcerten vinden plaats in samenwerking 
met het Geelvinck Museum en de ensembles Camarata Trajectina en het BRISK. Op 
25 juni was het de beurt aan Haarlem waar wij te gast waren bij 
klavecimbelbouwer Fred Bettenhausen. 
Op 3 september deden wij Gouda aan en concerteerden in de prachtige refterzaal 
van het stedelijk museum. Op 31 december speelden Rémy Baudet en Pieter-Jan 
Belder Mozart op onder andere een 18 eeuwse originele pianoforte uit het 
Geelvinck Museum in Zutphen. 
 
In december hadden wij de eer om in grote bezetting een kerstconcert in het 
Amsterdamse Concertgebouw te geven. Daaraan voorafgaand waren wij opnieuw te 
gast in Maasmechelen in de fantastische oude muziek serie aldaar. We speelden 
Manfredini Handel, Corelli en een kerstcantate met sopraan Ilse Eerens. 
Live stream van het concert is te zien https://youtu.be/i_s2Yd14AuY 
 
Er bestaat een lange traditie van uitvoeringen van Bach’s Weihnachtsoratorium in 
Oost Nederland onder leiding van dirigent Klaas Stok. Musica Amphion was hier voor 
het laatst te gast. Vanwege teruglopende bezoekers aantallen en de uit financiële 
overwegingen gunstiger samenwerking met het Orkest van het Oosten, is besloten 
om voortaan met dit gesubsidieerde ensemble de Weihnachts Oratorium traditie 
voort te zetten. 

 
  
  
 



 

 

CONCEPT CIJFERS STICHTING MUSICA AMPHION 2017 
 
Balans per 31 december 2017 

     

      

 
31-dec-17   31-dec-16 

 
€ € 

 
€ € 

 Activa 

Vlottende activa 
Vorderingen 

Debiteuren 51.193 
  

0 
 Omzetbelasting 0 

  
722 

 Overige vorderingen en overlopende activa 1.986 
  

4.099 
 

 
  53.179 

 
  4.821 

Liquide middelen 

ING Bank, rekening-courant 3.070 
  

27.688 
 ING Bank, spaarrekening 15.000 

  
0 

 Paypal 50 
  

13 
 Kas 856 

  
727 

 

 
  18.976 

 
  28.428 

    

  
72.155 

  
33.249 

      

 Passiva 

Cumulatief exploitatiesaldo 10.329 
 

10.329 

      Langlopende schulden 
Lening Emwema B.V. 15.000 

 
15.000 

      Kortlopende schulden 

Crediteuren 7.944 
  

1.622 
 Storting bestuurders 2.388 

  
2.388 

 Loonheffing 300 
  

73 
 

Overige schulden en overlopende passiva 39.216 
  

3.837 
 

 
  49.847 

 
  7.920 

      Resultaat 
 

-3.021 
   

      

  
72.155 

  
33.249 

 
  



 

 

Staat van baten en lasten over 2017 
     

  
2017 

  
2016 

  
€ 

  
€ 

      Baten 
     Baten uit projectfinanciering derden (BP) 
 

67.050 
  

58.082 

Baten uit fondsenwerving (BF) 
 

0 
  

0 

Baten door sponsoren (BS) 
 

0 
  

0 

Baten uit private inkomsen (BI) 
 

150 
  

100 

Baten uit recettes (BR) 
 

0 
  

0 

Baten uit overige bronnen (BO) 
 

1.651 
  

3.277 

  
68.851 

  
61.459 

Besteed aan de doelstellingen 
     

      Concertprojecten (LC) 
 

55.394 
  

50.421 

Productie beeld- en geluiddragers (LG) 
 

0 
  

0 

Promotie 17e en 18e eeuws muziek (LP) 
 

0 
  

1.295 

Overige projecten (LO) 
 

200 
  

884 

  
55.594 

  
52.600 

      Werving baten 
     Lasten fondsverwerving 
     Kosten projectfinanciering derden (LWP) 
 

0 
  

0 

Kosten eigen fondsenwerving (LWE) 
 

0 
  

226 

Kosten van beleggingen en bankrente (LWB) 
 

124 
  

915 

Kosten overig (LWO) 
 

878 
  

48 

  
1.002 

  
1.189 

Beheer en administratie 
     Kosten beheer en administratie (LBA) 
 

15.276 
  

11.951 

  
  

  
  

 

     Saldo 
 

-3.021 
  

-4.281 
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