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1.  De Stichting 
 

Stichting Camerata Delft, opgericht in juli 2008, heeft als doel het ondersteunen 
en in stand houden van het ensemble en het vergroten van de naamsbekendheid 
en de doelgroep van het ensemble. De stichting tracht dit doel o.a. te bereiken 
door: 
§ het doen geven van concerten door het ensemble; 
§ het uitdragen van de missie en visie van het ensemble; 
§ het werven van fondsen en sponsors.  
 
Het bestuur van de Stichting  
De samenstelling van het bestuur van de stichting is ten opzichte van eind 2020 
onveranderd. Voor nadere informatie zie hoofdstuk 11 op pagina 16. 
 
Het comité van aanbeveling 
Het comité van aanbeveling bestond in 2021 uit: 
§ Mw. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – burgemeester van Delft 
§ Johannes Leertouwer, violist en dirigent  
§ Nico van der Meel, zanger en dirigent  
§ Mr. Michiel van Haersma Buma, dijkgraaf Hoogheemraadschap Delfland 
§ Prof. Dr. Ir. Tim van der Hagen – voorzitter college van bestuur TU Delft 
§ Prof. Dr. Ir. Jacob T. Fokkema – emeritus TU Delft 
 
De dagelijkse leiding in 2021 

§ Lotte Beukman, artistiek coördinator en zakelijk leider a.i. 
 
De sponsoring 
In 2021 werd Camerata Delft (financieel) gesteund door: 
§ Vrienden van Camerata Delft (in 2021: 11 betalende vrienden1) 
§ Erik Visser, bureau RaafWes 
§ Veldhoven Adviesbureau, Nootdorp 
§ Prins Bernhard Cultuurfonds  
§ Gravin van Bylandtstichting 
§ Stichting Zabawas 
§ Stichting Elise Mathilde 
§ K.F. Heinfonds 
 

 
1  Het aantal betalende vrienden was in 

- 2019: 22 (geïnde vriendenbijdrage = €1.275) 
- 2020: 13 (geïnde vriendenbijdrage = €980) 
- 2021: 11 (geïnde vriendenbijdrage = €705) 
- 2022: 17 (geïnde vriendenbijdrage = €1.280) 
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2.  Camerata Delft in 2021 
 

Ook in 2021 heeft het ensemble geleden onder de gevolgen van de covidepidemie 
en de daarmee samenhangende maatregelen. Hierdoor konden geplande 
activiteiten niet doorgaan. 
 
Het ensemble 
Camerata Delft staat voor persoonlijke, fantasievolle uitvoeringen van 
voornamelijk 17e en 18e -eeuwse kamermuziek op bijzondere locaties. 
Oorspronkelijke barokmuziek met een ‘nieuw geluid’: variatie in bezetting en 
instrumentarium, eigen arrangementen, hecht en levendig samenspel, kennis en 
ervaring, sprankelende concerten en inspirerende optredens. Regelmatig staan 
hedendaagse composities geprogrammeerd naast oude meesterwerken, zodat een 
brug ontstaat tussen oude en nieuwe muziek. Het ensemble bestaat uit ervaren 
en bevlogen musici die allen werkzaam zijn op diverse terreinen binnen de 
klassieke en hedendaagse muziek. Daarnaast verdiepen zij zich voortdurend in de 
uitvoeringspraktijk van barokmuziek.   
Onder de naam Collegium Delft treden de musici van Camerata Delft op als 
begeleidingsensemble met koren en solisten. 
 
De musici in 2021 (het ensemble Camerata) 
Ten opzichte van 2020 is mede door de gevolgen van de covidepedemie een 
wijziging van beleid in gang gezet: de vaste bezetting van Camerata Delft is 
losgelaten.  
Per project worden sindsdien musici bij elkaar gebracht, vaak de musici de 
voorheen tot de vaste kern van het ensemble behoorden.  
 
De musici die in 2021 met Camerata Delft speelden zijn: 
Quirine van Hoek, viool  
Ana Vasic, viool 
Roosje Reumkens-Dillingh, viool 
Ruben Sanderse, altviool   
Siebe Visser, altviool    
Lotte Beukman, cello 
Angela Stevenson, cello 
Hendrik-Jan Wolfert, contrabas 
Imre Rolleman, fluit    
Andrew Clark, klavecimbel en piano 
Ellen Zijm, accordeon 
Wendy Roobol, sopraan 
Marc Krone, stemacteur   
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3.  Activiteiten in 2021  
 
De in 2021 geplande en uitgevoerde activiteiten door Camerata Delft zijn beïnvloed 
door de door de overheid ingestelde coronamaatregelen. Een aantal concerten 
moest helaas worden afgelast. 
 
Opbrengsten en kosten 2021 wijken als gevolg van afgelaste activiteiten in 2021 
niet significant af van opbrengsten en kosten in 2020.  
 
Voor een volledig overzicht van alle geplande, afgelaste en gerealiseerde 
activiteiten in 2021 zie bijlage 1 op pagina 18. 
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4.  De toekomst 
 

Ook in 2022 en alle volgende jaren zal Camerata Delft het liefst verder willen gaan 
op de ingeslagen weg, met kwaliteitsverbetering en –handhaving als voortdurend 
aandachtspunt, evenals het werken aan naamsbekendheid, uitbreiding van het 
aantal activiteiten en het genereren van de financiële positie om de activiteiten te 
kunnen voortzetten. 
Na het vertrek van Machteld van Delft als zakelijk leider zijn de taken in 2022 
nieuw verdeeld. Lotte Beukman heeft de taken van Machteld van Delft 
overgenomen en halverwege 2022 is met Ricardo Rodríguez Miranda een nieuwe 
artistiek leider gevonden. 
 
Geplande activiteiten 2022 
Ook de voor 2022 geplande activiteiten (serie kamermuziekconcerten in World Art 
Center Delft en de voortzetting van de succesvolle samenwerking met diverse 
koren) zijn helaas niet of slechts in geringe mate gerealiseerd.  
Eind 2022 kon met succes een nieuwe artistieke ontwikkeling in gang worden 
gezet: een aantal in eigen regie ontwikkelde filmpjes, opgenomen op mooie Delftse 
locaties  en via Youtube toegankelijk voor een groter publiek getuigen van nieuwe 
ontwikkelingen.  
 
Aandachtspunten voor de komende jaren 
§ Voortdurende verhoging van het muzikale niveau, o.m. door aandacht voor 

het ontwikkelen van eenheid in speelstijl, kennis van uitvoeringspraktijk van 
oude muziek, blijvende concentratie op expressie en presentatie en 
presentatie en het aantrekken van nieuwe, gespecialiseerde musici; 

§ Uitbreiden van de concerten op barokinstrumentarium; 
§ Het zoeken naar sfeervolle locaties voor concerten, niet per definitie beperkt 

tot Delft en directe omgeving; 
§ Het genereren van optredens binnen festivals in de regio en daarbuiten; 
§ Het genereren van optredens in kamermuziekseries, mits locatie en doelgroep 

in het concept van het ensemble passen; 
§ Het blijven uitbreiden van activiteiten van Collegium Delft d.m.v. contacten 

met diverse (kamer)koren van goede muzikale kwaliteit; 
§ Het zoeken naar uitbreiding van het aantal fondsen en sponsors; 
§ Het zoeken naar andere mogelijkheden tot verwerving van inkomsten; 
§ Het vergroten van de naamsbekendheid; 
§ Het zoeken naar mogelijkheden voor publiekswerving en vergroten van de 

doelgroep; 
§ Het uitbreiden van het vriendenbestand. 
 
 
Gelderswoude, februari 2023 
 
Getekend:  
 
Het Bestuur van Stichting Camerata Delft 
 
 
  



8 
 

 
Jaarrapport 2021  

 
 
 
 

JAARREKENING 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
Jaarrapport 2021  

5.  Balans per 31 december  
 
 

  Bedragen in € 
 Toelichting nr. 31 december 2021 31 december 2020 

ACTIVA    
 
Vlottende activa:   
Vorderingen 1 406 3.443 
Liquide middelen 2 2.813 4.189 
    

Som vlottende activa per ultimo 3.219 7.632 
    
SOM ACTIVA  3.219 7.632 
 
    
PASSIVA    
    
Eigen vermogen 3 3.209 3.802 

Som eigen vermogen per ultimo 3.209 2.802 
    

Kortlopende schulden    
Diverse Honoraria/overige 4 10 3.830 
Omzetbelasting 4 0 0 

Som kortlopende schulden per ultimo 10 3.830 
    
SOM PASSIVA  3.219 7.632 
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6.  Winst- en verliesrekening 1.1. tot 31.12. 
(Resultatenrekening 1 januari tot en met 31 december) 
 

 
  Bedragen in € 
 Nr. Toelichting 2021 2020 

Baten    
Netto-omzet 5 31.760 27.209 
    
Som baten  31.760 27.209 
    
Lasten    
Honoraria derden 6 9.884 14.083 
Honoraria ensembleleden Camerata 7 19.396 10.819 
Organisatiekosten 7 350 1.300 
Kosten advertenties 8 1.325  
Kosten website en advertenties 8 254 370 
Bankkosten 9 119  
Overige kosten 10 1.986 1.695 
    
Som lasten:  33.314 28.267 

   
    
Resultaat (negatief, verlies) 11 1.554 1.058 
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7.  Toelichting op de jaarrekening  
 
De jaarrekening per 31 december 2021 is opgesteld door de Stichting Camerata 
Delft en betreft het boekjaar van 1 januari tot en met 31 december 2021. Het 
boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Alle in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn weergegeven in de valuta Euro 
(€) en weergegeven in de nominale waarde. Alle bedragen zijn afgerond. 
 
Alle kosten die de Stichting maakt zijn kosten die samenhangen met de doelen 
van de Stichting, zoals in de statuten geformuleerd. 
 
 
Toelichting op de fiscale positie  
 
Omzetbelasting 
De Belastingdienst heeft de Stichting vanaf het moment van haar oprichting 
erkend als ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968. Als 
zodanig verricht de Stichting in beginsel uitsluitend met omzetbelasting belaste 
transacties en brengt zij aan haar opdrachtgevers de ter zake daarvan 
verschuldigde omzetbelasting in rekening.  
De Stichting heeft daardoor het recht om de omzetbelasting die door derden aan 
haar in rekening wordt gebracht in aftrek te brengen, waardoor de heffing van 
omzetbelasting bij de Stichting in beginsel budgettair neutraal verloopt. 
 
Loonheffingen 
De Stichting heeft geen personeel in dienst en is om die reden niet 
inhoudingsplichtig voor de loonheffing.  
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8.  Grondslagen van waardering 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld conform de voorschriften Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek.  
Activa en passiva zijn in de balans opgenomen tegen nominale waarde. Winsten 
worden slechts opgenomen, voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 
het verslagjaar, worden in acht genomen als zij vóór het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben 
wat betekent dat de ontvangsten- en uitgavenstaat is gecorrigeerd met 
transitorische posten.  
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
Vorderingen 
Vorderingen worden individueel beoordeeld en opgenomen met de nominale 
waarde.   
 
Liquide middelen 
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.  
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is het verschil tussen activa en passiva.   
 
Kortlopende schulden 
Schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd met de nominale waarde. 
 
Grondslagen voor de bepaling van baten en lasten 
Onder baten worden verstaan de ontvangsten die rechtstreeks aan het boekjaar 
zijn toe te rekenen en die in het boekjaar als gerealiseerd kunnen worden 
beschouwd.  
Lasten worden bepaald met inachtneming van de hierboven vermelde grondslagen 
voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben.  
 
Projectsubsidies 
De door Stichting Camerata van derden ontvangen projectsubsidies en de met 
deze subsidies gesubsidieerde projectkosten worden in de rekening van baten en 
lasten verantwoord.  
De ontvangen subsidies worden door de Stichting volgens de geldige regelgeving 
met de subsidiegevers verantwoord en afgerekend.  
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9.  Toelichting op de balans  
 
Activa 
Toelichting 1  
Vorderingen 
Per ultimo 2021 bestond enkel een vordering ter hoogte van €406.  
 Bedragen in € 
 31 december 2021 31 december 2020 
Vordering honorarium 0 3.173 
Vordering restitutie BTW 4e kwartaal 2021 406 270 
   
Saldo vordering per ultimo 406 3.443 

 
 
Toelichting 2 
Liquide middelen 
De liquide middelen bedragen per ultimo 2021 €2.813, zijnde het saldo van de 
lopende bankrekening van de Stichting bij de Rabobank. 
 Bedragen in € 
 31 december 2021 31 december 2020 
Saldo liquide middelen 2.813 4.189 
   
Saldo liquide middelen per ultimo 2.813 4.189 

 
 
Toelichting 3 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen – het verschil tussen activa en passiva – bedraagt per ultimo 
2021 €3.209. 
 Bedragen in € 
 31 december 2021 31 december 2020 
Saldo eigen vermogen  3.209 3.802 
   
Eigen Vermogen per ultimo 3.209 3.802 
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Toelichting 3, vervolg 
Eigen Vermogen 
 
De ontwikkeling van het eigen vermogen per ultimo 2021 ter hoogte van €3.209 
kan als volgt worden onderbouwd: 
  

Stand per 
1.1.2021 

 
Stand per 

31.12.2021  

 
 

Verschil 

Mutatie 
vermogen 

2021 
Activa     
Vorderingen 3.443 406 3.037  
Rabobank 4.189 2.813 1.376  
 Verlaging vermogen 2021 Activa  4.413 
Passiva     
Kortlopende schulden 3.829 10 3.819  
Omzetbelasting 0 0 0  
 Verhoging vermogen Passiva 3.819 
     
 Mutatie vermogen totaal 2021 594 
     
Plus:  Vermogen per 1.1.2021 3.803 
     
Is: Vermogen per 31.12.2021 3.209 

 
 
Toelichting 4 
Kortlopende Schulden 
De kortlopende schulden bedragen per ultimo 2021 €10 en bestaan uit per ultimo 
nog niet betaalde bankkosten.  
 Bedragen in € 
 31 december 2021 31 december 2020 
Per ultimo nog niet uitbetaalde honoraria 0 3.820 
Bankkosten december 10 10 
   
Saldo kortlopende schulden per ultimo 10 3.830 
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10. Toelichting op winst- en verliesrekening  
 01.01. – 31.12.  
 
Baten 
 
Toelichting 5 
Omzet 
De netto-omzet bedraagt in 2021 €31.760. Een onderbouwing van dit bedrag is 
aanwezig, ook een specificatie van de omzet van uitvoeringen en van de 
projectsubsidies is aanwezig. 
De omzet kan als volgt worden gespecificeerd: 
 Bedragen in € 
 2021 2020 
Netto-omzet uitvoeringen 17.993 22.677 
Netto-vergoeding organisatiekosten Begrepen in omzet 2.050 
Overige netto-vergoedingen (kaartverkoop) 1.776 455 
Verkoop CD’s netto 0 87 
Vriendenbijdragen (giften) 705 1.000 
Overige bijdragen derden (projectsubsidies) 11.286 940 
   
Omzet  31.760 27.209 

 
 
Lasten 
 
Toelichting 6 
Aan derden betaalde honoraria 
In 2021 is een bedrag ad €9.884 aan ingehuurde musici voor medewerking aan 
uitvoeringen betaald. De uitvoeringen voor projecten waaraan Camerata 
medewerking verleende zijn soms afgelast, waarbij de annuleringsvergoeding de 
door Camerata gemaakte kosten niet dekt (zie ook de specificatie van activiteiten 
in bijlage 1).  
Een specificatie van de betaalde honoraria is aanwezig. 
 Bedragen in € 
 2021 2020 
Aan derden betaalde honoraria (inhuur) 9.884 14.083 
   
Betaalde honoraria aan derden  9.884 14.083 

 
Toelichting 7 
Aan ensemble-leden betaalde honoraria 
In 2021 is een bedrag ad €19.396 aan de musici van Camerata uitbetaald voor 
medewerking aan uitvoeringen en €350 voor organisatiekosten.  
Een specificatie van dat bedrag is aanwezig. 
 Bedragen in € 
 2021 2020 
Aan leden Camerata betaalde honoraria 19.396 10.819 
Betaalde organisatiekosten 350 1.300 
   
Betaalde honoraria ensemble-leden  19.746 12.119 
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Toelichting 8 
Kosten website en advertenties 
De kosten voor de website van Camerata en voor advertenties en voor onderhoud 
van de website bedragen in 2021 €1.604. Dit bedrag kan als volgt worden 
gespecificeerd: 
 Bedragen in € 
 2021 2020 
Kosten voor advertenties 1.350 265 
Kosten voor onderhoud van de website 254 105 
   
Kosten website en advertenties 1.604 370 

 
 
Toelichting 9 
Bankkosten 
Deze kosten betreffen de kosten die de Rabobank in rekening brengt. De 
bankkosten bedragen in 2021 €119. 
 
Toelichting 10 
Overige kosten 
De overige kosten bedragen in 2021 €1.986. Een specificatie van de kosten is 
aanwezig.  
In hoofdlijnen zijn de overige kosten als volgt samengesteld: 
 Bedragen in € 
 2021 2020 
Uitvoeringskosten en zaalhuur 1.070 1.350 
Kosten ticketverkoop 262 0 
Huur instrumenten en bladmuziek 527 0 
Bankkosten Zie toelichting 9 120 
Overige kosten 127 225 
   
Overige kosten 1.986 1.695 

 
 
Toelichting 11 
Resultaat 2021 (winst/verlies) 
Het resultaat in 2021 is negatief en bedraagt €1.554.  
Voor de toelichting op het resultaat (bestemming van de winst) zie hoofdstuk 13 
op pagina 17. 
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11.  Overige informatie 
 
De adresgegevens van de Stichting Camerata Delft zijn: 
 
Camerata Delft 
Gelderswoudseweg 5 
2735 PB  Gelderswoude 

www.cameratadelft.nl 
info@cameratadelft.nl 
 

 
De Stichting is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het nummer 
27322740. 
 
Het Bestuur van de Stichting Camerata Delft is per ultimo 2021 als volgt 
samengesteld: 
§ Jan Maarten Slagter, voorzitter 
§ Hugo Wink, secretaris 
§ Monika Ruisaard, penningmeester 
 
 
 
12. Ondertekening van de jaarrekening: 
 
Dit document is ondertekend op              door het voltallige bestuur: 
   
20 februari 2023  Getekend door J.M. Slagter 

Datum  J. M. Slagter, voorzitter 

   
 
 

  Getekend door H. Wink 
  H. Wink, secretaris 

   
 
 

  Getekend door M. Ruisaard 
  M. Ruisaard, penningmeester 

 
 
 
 
 
 
 
13. Bestemming van het resultaat 
 
In de statuten van de Stichting Camerata Delft zijn geen bepalingen met 
betrekking tot de bestemming van het resultaat opgenomen.  
Een positief resultaat zal worden aangewend voor in de toekomst uit te voeren 
muzikale projecten. Een negatief resultaat wordt gedekt door positief vermogen. 
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Bijlage 1 
 
Overzicht van alle in 2021 uitgevoerde activiteiten 
 
In 2021 hebben de aan de Stichting Camerata Delft verbonden musici (in 
samenwerking met andere musici) de volgende activiteiten uitgevoerd: 
 

Datum Activiteit Opmerkingen en 
samenwerking 

3 januari Nationale Nieuwjaarszegen TV-uitzending NPO2 

23 maart Met tranen langs haar wangen Avondconcert NTR Radio 4 

30 maart Met tranen langs haar wangen Videoconcert 

9 mei Bachcantate in Vlaardingen; BWV 11 Afgelast 

3 juni Conclusion in concert Besloten optreden 

24 juni  Openingsconcert Stichting Kerkconcerten Nieuwe Kerk Delft 

19 september Delftse Duo’s: Hans en de verloren Ring 2 concerten (Leiden en Delft) 

3 oktober Bachcantate in Vlaardingen; BWV 150 Collegium Delft 

24 oktober Delftse Duo’s: La Flûte Enchantée 2 concerten (Leiden en Delft) 

14 november Bachcantate in Vlaardingen; BWV 116 Collegium Delft 

21 november Cantate in Schiedam Collegium Delft 

26 november King Arthur Toonkunstkoor Schiedam Jubileumconcert  

19 december Delftse Duo’s: De Thuiskomst (2x) Afgelast 

   
 
Voor meer gedetailleerde informatie over de in 2021 uitgevoerde activiteiten zie 
de website van Camerata Delft https://www.cameratadelft.nl/index.html  


