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Inleiding tot dit bestuursverslag 
 

Voor u ligt het bestuursverslag 2020 van het Ricciotti ensemble. Dit verslag dient als 

verantwoording en toelichting op de prestaties zoals deze zijn afgesproken met het 

Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) in de meerjarige subsidies 2017-2020. Op basis van 

het handboek dat het AFK in februari 2019 online beschikbaar heeft gesteld, zal op alle 

gevraagde toelichtingen worden ingegaan. Als aanvulling op de letterlijk gevraagde 

onderdelen zal op diverse onderdelen een extra toelichting of analyse worden gegeven, 

teneinde de context waarbinnen het Ricciotti werkt, te verduidelijken. 

 

 

Als grondslag voor de genoemde cijfers en bijbehorende analyse wordt gebruik gemaakt van 

de door de accountant goedgekeurde jaarrekening, welke apart van dit bestuursverslag 
wordt gepubliceerd. Binnen deze jaarrekening is ook de gesegmenteerde exploitatierekening 

te vinden. 

 

Om de leesbaarheid te vergroten is een samenvatting van het Bestuursverslag 2020 

opgenomen op pagina 5. Dit betreft een globaal overzicht van de financiële en kwantitatieve 

prestaties. Een uitgebreider overzicht van de prestatieafspraken is verderop in het verslag 

terug te vinden, evenals een financiële analyse en de (mogelijke) risico’s voor het Ricciotti.   

 

2020 was door de uitbraak van het coronavirus in alle opzichten een uitzonderlijk jaar voor 

het Ricciotti. Corona had en heeft een grote invloed op het (culturele) leven in Nederland en 

daarmee ook op onze jaarplanning. De gebruikelijke tournees konden geen doorgang vinden, 

maar gelukkig konden we wel alternatieve activiteiten organiseren. Het Ricciotti is dankbaar 

voor de ruimhartige coronacompensatie die we als structureel gefinancierde organisatie 

mochten ontvangen. De compensatie stelde ons in staat zo goed mogelijk 

verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van de huidige generatie jonge spelers 

die in 2020 aan het Ricciotti verbonden waren. Voorts zijn we onze leden, medewerkers, 

partners en overige betrokkenen zeer dankbaar voor hun vertrouwen en wendbaarheid in een 

ongekend moeilijk jaar.  Tot slot zijn we zeer verheugd om te melden dat we voor de periode 

2021-2024 opnieuw door het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en Amsterdams Fonds 

voor de Kunst (AFK) gefinancierd zullen worden. 
 

 

Namens de Stichting Ricciotti ensemble, 
 

Hannah Soepenberg 

Zakelijk leider  
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Samenvatting prestaties 2020 
 

De komst van corona had grote invloed op de activiteiten van het Ricciotti in 2020. De 

voorjaarstournee die plaats zou vinden in april moest last minute worden geannuleerd. 

Vervolgens stelden we de zomertour ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het 

Ricciotti uit naar 2021. Ook de wintertour, die aanvankelijk naar Spanje zou gaan en een 

afgeslankte variant in Nederland had gekregen, kon geen doorgang vinden. Wel brachten we 

vlak na de uitbraak van het virus een thuiswerkvideo uit waarbij onze leden in binnen- en 

buitenland verenigd werden in een muzikale video van ons lijflied ‘De Gepikte Vogel’ van 

Jurriaan Andriessen. Vervolgens schreven we Ricciotti’s Compositiewedstrijd uit waarbij we 

componisten uitdaagden een innovatief muziekstuk te schrijven voor orkest op 1,5 meter. De 

drie beste stukken werden gelivestreamd en voor publiek uitgevoerd tijdens de finale in 

Openluchttheater Hertme. In augustus verdeelden we het orkest in ensembles en maakten 
we tijdens de Niet Normaal! tournee per fiets een 1,5 meter tournee langs sociale instellingen 

in verschillende steden. In september werkten we mee aan een innovatieve loopopera uit de 

coronaprogrammering van de Nationale Opera. Tot slot hielden we gedurende het jaar 

intensief contact met onze leden via verschillende coaching sessies. Samengevat leverde het 

Ricciotti onderstaande kwantitatieve prestaties:  
 

Activiteiten Afspraak Realisatie 

Voorbereidingstraject                         3  2 

Compositiemodule                          3  4 

Beroepsoriëntatie                         4  4 

Concerten                     100  16 

   

Deelnemers   
 

Voorbereidingstraject                       60*  49 

Compositiemodule                       20  54 

Beroepsoriëntatie                       60*  37 

   

Concerten naar locatie   
 

Nederland                       75 16 

Waarvan in standplaats                       20 4 

Buitenland                       25  0 
Digitale optredens                         0 2 

   

Bezoekersaantallen   
Nederland Niet gespecificeerd                                  1.320 

Waarvan in standplaats Niet gespecificeerd     240 
Buitenland Niet gespecificeerd         0 

Digitale bezoekers Niet gespecificeerd 32.193 
Totaal     ±23.000 33.513 

*Afspraak met FCP is 60 per jaar 
 

Het Ricciotti sloot 2020 af met een positief exploitatieresultaat van €104.939,-. bij een 

gerealiseerde omvang van €376.233,- aan baten. Dit uitzonderlijk hoge exploitatieresultaat 

werd veroorzaakt door het ontvangen van coronacompensaties vanuit de overheid voor het 
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gezamenlijke bedrag van €91.298,-. Vanwege de langdurig beperkende maatregelen kon niet 

het volledige budget worden besteed en werd tevens het budget voor de wintertournee ter 

hoogte van €70.000 in 2020 niet uitgegeven. De bestemmingsreserve van €10.000,- voor 

het 50-jarig jubileum bleef onaangeroerd. De MEO-bestemmingsreserve werd in 2020 voor 

het volledige restbudget van €20.817,- aangewend. Hierdoor stijgt de algemene reserve van 

€59.537,- naar een hoogte van €79.495,-. Het overige budget wordt bestemd in de 

bestemmingsreserve Covid-19 ter hoogte van €105.798,-. Dit budget stelt ons in 2021 in staat 

extra activiteiten te organiseren en extra kosten vanwege corona op te vangen. De drie 

reserves samen vormen het totale eigen vermogen en dat kent nu een omvang van €195.293,- 
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A1: Een toelichting op de verrichte activiteiten 

 

Regenboog tournee 
2 tot en met 12 april – Afgelast 

 
Thema en repertoire 

Het thema van de tour die gepland stond voor het voorjaar van 2020 was de Regenboogvlag. 

Het Ricciotti gelooft in vrijheid in de breedste zin van het woord. Bij ons staan vrijheid van 

meningsuiting en de vrijheid om uit de eigen identiteit te bepalen hoog in het vaandel. Met 

dit programma wilden we aandacht vragen voor de diversiteit voor mannen en vrouwen en 

iedereen daarbuiten. Het bestaan van verschillende genres en seksuele voorkeuren is 

vandaag de dag een veelbesproken item. De werken die we voor deze tour hadden 

voorbereid tonen aan dat dit thema in de muziek al veel langer een rol speelt. Zo worstelden 

componisten zoals Tchaikovsky en Saint-Saëns met hun gender en seksuele voorkeur. 

Artiesten als Bernstein, Wim Sonneveld en Prince hebben zich er juist voor ingezet om het 

onderwerp bespreekbaar te maken. De Regenboogtour viert de diversiteit die mensen zo 

interessant en kleurrijk maakt. 

 

Artistieke samenwerkingen 

Rikkert van Huisstede was de ideale beoogde solist voor de Regenboogtour. Rikkert is een 

jonge theatermaker, kleinkunstzanger en dichter. Hij maakt veelal zijn eigen 
theatervoorstellingen. Rikkert is een steeds vaker geziene gast in praatprogramma’s. Zijn 

toenemende bekendheid dankt hij vooral aan de bijzondere wijze waarop hij gevoelige 

onderwerpen als gender fluïditeit en seksuele voorkeur ter sprake brengt. Daarnaast werkte 

het Ricciotti voor deze tour samen met componist Luke Deane. Luke treedt naast zijn 

componeer werk op als zijn alter ego Lisa en probeert net als solist Rikkert gender fluïditeit 

bespreekbaar te maken. Speciaal voor deze tour componeerde hij het werk Blokkendoos, 

waarin de kleuren van de regenboogvlag een rol spelen.  

 

Organisatie 

Toen half maart de coronacrisis begon was de Regenboog tour zo goed als voorbereid. De 

locaties rekenden op onze komst en de muziek was zelfs al aan de musici uitgedeeld. Helaas 

kon deze tour door de afgekondigde overheidsmaatregelen op 15 maart 2020 niet doorgaan. 

Maar wat in het vat zit verzuurt niet. De tour is tot een later te bepalen moment uitgesteld en 

het thema heeft een blijvende actualiteit.   

 

 

Thuiswerkgroet 
3 april 2021  

 
Als alternatief voor de Regenboogtournee produceerden we een muzikale video om alle 

thuiswerkers een hart onder de riem te steken. Met deze thuiswerkvideo verenigden we onze 

leden in binnen- en buitenland (sommige leden waren halsoverkop terug naar hun vaderland 

gereisd) via ons lijflied ‘De Gepikte Vogel’ van Jurriaan Andriessen. Alle leden stuurden beeld 
en geluid in vanuit hun thuisadressen. De video werd een grote hit en haalde ruim 30.000 

views. Het TV programma Podium Witteman gaf onze video een eervolle vermelding als 

leukste thuiswerkvideo. We ontvingen vele hartverwarmende reacties, waaronder: “Precies 
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wat ik me voorstelde dat jullie zouden kunnen doen, doen jullie. Miss you all!” en “Love it! Ik 

ben weer helemaal happy!”.  
 

 
Still uit de video:  https://www.youtube.com/watch?v=vvk1pDXVHp4  

 

 

Niet normaal! Tournee 

14 tot en met 23 augustus  
 

Inleiding 

Omdat een ‘normale’ tour vanwege de coronamaatregelen niet tot de mogelijkheden 

behoorde moest het Ricciotti zichzelf in de zomer van 2020 opnieuw uitvinden. Omdat alles 

anders was dan normaal heb we gekozen voor de ‘Niet Normaal! Tournee. De tournee 

bestond uit twee onderdelen. Omdat het niet mogelijk was om met het gebruikelijke aantal 

spelers (tutti is 42) langs sociale instellingen te touren en we toch heel graag het publiek 

wilden opzoeken dat door corona zo lang afgesloten was geweest van het openbare leven, 

verdeelden we het orkest in kleine ensembles. Het tweede deel van de Niet Normaal! tournee 

behelsde een tutti-weekend langs twee openluchttheaters en de finale van de 

Compositiewedstrijd: muziek voor orkest op 1,5 meter.  

 

Thema en repertoire 

Het repertoire van zowel het ensemble als het tutti deel van de tour was allemaal op de een 

of andere manier gerelateerd aan corona en probeerde alle verschillende aspecten van deze 

merkwaardige tijd te belichten. Enkele voorbeelden: om muzikaal voor de zorg te 

applaudisseren stond een werk van de arts/componist Alexander Borodin op het programma. 

Om de eenzaamheid die veel mensen in die periode voelden niet onderbelicht te laten 

speelden we ‘La Solitudine’ van Laura Pausini en om een ode te brengen aan het aan huis waar 

we recent zo veel tijd hadden doorgebracht voerden we ‘Een eigen huis’ van René Froger. 

Natuurlijk mocht het recent uitgebrachte ‘Living in a Ghost Town’ van de Rolling Stones niet 

ontbreken. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vvk1pDXVHp4
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Artistieke samenwerkingen 

Door het wijzigen van de plannen waren we genoodzaakt ook anders met onze artistiek 

samenwerkingen om te gaan. De aanvankelijk beoogde solist van deze zomertournee, violist 

Tim Kliphuis, was bereid op een andere manier met ons samen te werken. Hij heeft als 

repetitor en arrangeur een belangrijke bijdrage aan deze tour geleverd. Omdat een zangsolist 

meenemen nog niet tot de (legale) opties behoorde heeft jazz zanger Henk Kraaijeveld ‘Living 

in a Ghost Town’ van de Rolling Stones vooraf ingezongen. De opname inclusief beeld van 

het hoofd van Henk werd op een tablet in het midden van het ensemble geplaatst en zo 

konden we toch met een digitale solist optreden. Verder is er deze tour intensiever dan 

normaal samengewerkt met onze arrangeurs. We hebben onze arrangeurs gevraagd 

arrangementen te maken voor de ensembles die verschillende samenstellingen kenden en in 

sommige gevallen werd ook nog gevraagd het werk voor het tutti-orkest te arrangeren. Mede 

dankzij de flexibele opstelling van de arrangeurs was deze andere vorm van touren mogelijk. 

 

 
Orkestlid Georgios doet een body percussion-stuk voor aan jong en oud publiek 

 

Organisatie  

Om onze doelgroepen te kunnen bedienen hebben we het orkest in drie kleinere ensembles 

opgesplitst. De ensembles bestonden uit steeds dezelfde basis van 7 strijkers met slagwerk 

aangevuld met per ensemble drie wisselende blazers. De drie ensembles repeteerden in drie 

zalen simultaan aan het ensemble repertoire. In een roulerend rooster werkte steeds één 

groep met dirigent Coen Stuit, één groep met repetitor Tim Kliphuis en één groep 

zelfstandig. Dit voegde een extra onderdeel toe aan de talentontwikkeling. Orkestleden 

moesten ineens op een heel andere manier met elkaar samenwerken, initiatief nemen, leiding 

geven etc. Dit leverde zeer interessante ontwikkelingen op. Ieder ensemble kreeg één eigen 

uitvoeringsdag met gemiddeld vier optredens. Vanwege het zomerweer hadden we alle 

optredens in de openlucht gepland en konden we bij de instellingen in de binnentuinen 

terecht met onze 11-koppige formaties. Elk ensemble tourde bovendien per fiets door een 
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stad. Op deze manier hebben we mensen in Amsterdam, Utrecht en in Baarn blij kunnen 

maken met een optreden.  

 

De repetities en de tour vonden plaats met inachtneming van de 1,5 meter (blazers zelfs 2 

meter) en de geldende hygiëne maatregelen, op basis van het protocol voor amateurorkesten 

van de KNMO. Het was niet verstandig om samen te overnachten en zelf te koken zoals bij 

het Ricciotti gebruikelijk is. Orkestleden reisden daarom dagelijks naar huis en er werden 

enkele rustdagen ingelast om de weerstand op peil te houden. Tevens werd gebruik gemaakt 

van een cateraar. In het tutti-weekend werd een van onze orkestleden door het bron- en 

contactonderzoek gebeld, omdat deze persoon in aanraking bleek te zijn geweest met 

iemand met corona. Deze speler heeft het orkest direct verlaten en werd zelf enkele dagen 

ook positief getest. Mede dankzij de discipline van het orkest om de afstand te bewaken 

tijdens de repetities, vervoer en optredens is deze besmetting niet verder binnen het orkest 

verspreid.  

 

Hoogtepunten  

Ondanks de aangepaste manier van touren waren er vele hoogtepunten. Eén van de 

ensembles beleefde een bijzonder dag in de Amerpoort in Baarn. Het Ricciotti onderhoudt al 

jaren een warme band met deze instelling voor mensen met een beperking. Veel van de 

bewoners kennen ons en kijken elk jaar uit naar onze komst. Dit keer was de ontvangst wel 

heel bijzonder. Wij waren 

namelijk één van de eerste 
externe bezoekers die sinds 

5 maanden in de instelling 

werden toegelaten. 

Sommige bewoners hadden 

al die maanden geen bezoek 

gehad en konden nu samen 

met hun familieleden en 

medewerkers van live 

muziek in de achtertuin 

genieten. Sommige 

bewoners reageerden zeer 

geëmotioneerd.  
    

    

      Een gastdirigent uit zorginstelling Amerpoort in Baarn op de ‘bok’ 

 

Een ander hoogtepunt was het optreden in Amsterdam op de Transgender Flag Day in het 

Oosterpark. Een van de ensembles gaf daar een optreden in de Muziekkoepel. De leden van 
de transgender community genoten zichtbaar van het optreden dat voor hen werd gegeven, 

waar veel Ricciotti leden die deze dag niet hoefden te spelen ook naartoe waren gekomen. 

Ook het tutti gedeelte in het laatste weekend was een hoogtepunt. Het was prachtig om te 

zien hoe het orkest na bijna 10 maanden niet actief te zijn geweest in een mum van tijd weer 

functioneerde. We sloten de tour af met een daverend optreden in (typisch voor Ricciotti) 

nogal onvoorspelbare omstandigheden. Tijdens het optreden en de livestream in 

Openluchttheater Hertme moest het optreden verschillende keren worden aangepast of 

anders opgevuld door extreme en langdurige hoosbuien. Het was hartverwarmend hoe 

volhardend het publiek in de stromende regen bleef zitten en ons enthousiast bleef 

aanmoedigen!   
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Maatschappelijke samenwerkingen 

Voor de Niet Normaal! Tournee werkten we samen met de Amerpoort in Baarn. In Utrecht 

werkten we samen met het AZC, de Geertje’s Hoeve en Theater Lombok. Op de laatste 

locatie was ook een gezamenlijke maaltijd voor ons samen met buurtbewoners 

georganiseerd, uiteraard op 1,5 meter afstand. In Amsterdam werkten we samen met 

instelling Mentrum, de Tolhuistuin, opvanghuis HVO Querido en gaven we op uitnodiging 

van de Transgender Flag Day een optreden in de Muziekkoepel van het Oosterpark. Het was 

erg bijzonder om te merken dat deze instellingen ons, ondanks de coronarisico’s, toch 

voldoende vertrouwden om ons te verwelkomen. De slotoptredens in het tutti-weekend 

werden gegeven in Openluchttheater de Pinkenberg in Rozendaal (GLD) en 

Openluchttheater Hertme. Beide locaties kenden op dat moment een aangepaste capaciteit 

en een verplichte reservering van een gratis ticket (gebruikelijk bij het Ricciotti). De Nationaal 

Jeugd Orkesten Nederland stelde een deel van hun fietsen kosteloos aan het Ricciotti 

beschikbaar.  

 

Marketingaanpak en online bereik 

De strategie voor de ‘Niet normaal! Tournee’ was gericht op het online bereiken van onze 

achterban, in aanvulling op de relatief kleine capaciteit van de tourneelocaties. Er is ingezet 

op contentcreatie (video) voorafgaand aan de tour, middels korte promovideo’s van onze 

leden in Openluchttheater Hertme. Print media is kleiner en compacter gehouden, in verband 

met het flexibele karakter van de tournee. Tijdens de tour is op iedere tourdag een ‘foto en 

quote van de dag’ gedeeld, waardoor we onze volgers en aanhang real-life mee konden 
nemen in de tour en de bijzondere gebeurtenissen. Deze posts hadden een gemiddeld bereik 

van 1500 tot 2000 personen, met enkele uitschieters voorbij de 4500 personen. Via Instagram 

is er tijdens deze tour veel gebruik gemaakt van Instagram Stories om zowel de leden als de 

(jongere) volgers via Instagram op een luchtige wijze mee te nemen in hoe de tour eruit zag, 

hoe alles achter de schermen verliep, en meer aandacht op onze leden te vestigen. Daarnaast 

hebben we ook bij het verzamelen van het gebruikelijke mansgeld tijdens de optredens ons 

ook gefocust op de online mogelijkheden: aanwezigen konden middels een QR-code op de 

flyer naar een speciaal ingerichte pagina gaan waarna zij met een ‘tikkie’ een donatie konden 

overmaken. Tot slot legde onze vaste fotograaf en filmer het verloop van de week vast in een 

aftermovie. Deze video behaalde 1500 views. Klik hier voor de aftermovie: 

https://www.youtube.com/watch?v=0VCcLqOB0Ss   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Flyeren tijdens een 

Ricciotti optreden in de 

binnentuin van Mentrum in 

Amsterdam, met meer 

afstand dan normaal.  

https://www.youtube.com/watch?v=0VCcLqOB0Ss
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Ricciotti’s Compositiewedstrijd: muziek voor orkest op 1,5 meter 

Uitgeschreven: 27 mei 

Finale: 22 + 23 augustus 
 

Thema en repertoire 

Ricciotti denkt liever in mogelijkheden dan in beperkingen. Vrij snel na de corona-uitbraak 

werd ons duidelijk dat corona nog lang invloed zou hebben op ons dagelijks leven en dat de 

afstandsmaatregelen nog lang van kracht zouden blijven, ook voor orkesten. Wij vroegen ons 

af of de beperkende omstandigheden juist ook artistieke mogelijkheden zouden kunnen 

opleveren. In mei schreven we daarom Ricciotti’s Compositiewedstrijd uit: muziek voor 

orkest op 1,5 meter uit. De wedstrijd was open voor iedereen die daar maar aan deel wilde 

nemen. De opdracht was een innovatieve partituur te componeren van maximaal 4 minuten 

met daarbij een ruimtelijk plan waarin rekening werd gehouden met de geldende corona 

maatregelen. Uiteraard draaide het allemaal om de artistieke samenhang tussen de 

compositie en het ruimtelijke plan. De drie winnende composities werden voor publiek 

uitgevoerd tijdens de Ricciotti Niet Normaal! tour in Openluchttheater Hertme en ook voor 

een online publiek gelivestreamd. De drie finalisten wonnen tevens een geldprijs.  

 

 

 
Spelen met Niet Normaal! mondkapjes, kan dat? 

 

Inzendingen en begeleiding 

De compositiewedstrijd werd zeer goed ontvangen. We kregen vele enthousiaste reacties en 

meer dan 30 inzendingen uit binnen- en buitenland van zowel professionele componisten, 

conservatorium studenten als amateur componisten. Het gemiddelde niveau van de 

inzendingen was zeer hoog en de componisten waren zoals we aanvankelijk hoopten zeer 

inventief omgegaan met de coronamaatregelen. De drie prijswinnaars Niels Hak (eerste 

prijs), Maarten Bauer (tweede prijs) en Martin Valcke (derde prijs, uit België) hadden alle drie 
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een boeiende compositie ingediend, en onderscheidden zich met name door het sterke 

artistieke verband tussen de partituur en hun ruimtelijke indeling. De publieksprijs ging naar 

Martin Valcke. Het Ricciotti is met deze wedstrijd weer drie sterke repertoire stukken rijker 

geworden. Naast deze drie werken zal het Ricciotti in de toekomst ook enkele van de niet-

winnende inzendingen uitvoeren. Er waren namelijk meer interessante stukken bij die de 

moeite van het uitvoeren meer dan waard zijn en mogelijk in de toekomst nog op de lessenaar 

worden gezet. Artistiek leider Coen Stuit heeft alle componisten namens de jury van 

opbouwende feedback voorzien.  

   

 
De drie prijswinnaars van de Compositiewedstrijd, met van links naar rechts Niels Hak (eerste prijs), Maarten 

Bauer (tweede prijs) en Martin Valcke (derde prijs en tevens publieksprijs; in ontvangst genomen door zijn 

dochter). 

 

Artistieke samenwerkingen  

Om de wedstrijd onder de aandacht te brengen is er in aanloop naar het evenement toe 

samengewerkt met de compositieafdelingen van alle Nederlandse conservatoria. 
Coördinatoren en docenten van de betreffende afdelingen hebben de nodige informatie 

onder hun studenten verspreid en hen geprobeerd te motiveren aan deze wedstrijd mee te 

doen. Verder werd er voor deze wedstrijd samengewerkt met componisten Daan Manneke 

(componist van de ruimte) en Leonard Evers (oud-artistiek leider van het Ricciotti en tevens 

componist), die samen met artistiek leider Coen Stuit de jury vormden. Zij hebben alle 

inzendingen uitvoerig bestudeerd en een dag vergaderd om alle inzendingen te bespreken. 

Leonard Evers gaf een mondelinge toelichting tijdens de Finale op de keuze van de jury. De 

finale werd gelivestreamd door Tjoonk GvL, een techniekbedrijf met veel orkestervaring dat 

zich sinds corona had toegelegd op livestreams.   

 

Organisatie  

Het Ricciotti ensemble had nog niet eerder een compositiewedstrijd georganiseerd. Wel kon 

er worden geput uit onze eerdere ervaringen met de Arrangeerwedstrijden. We stonden 
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ditmaal voor een aantal nieuwe uitdagingen. Er dienden bij aanvang van de wedstrijd heldere 

spelregels te worden gepresenteerd, die rekening hielden met de veranderende invloed van 

corona op de uitvoering van de stukken. De tweede uitdaging betrof de praktische 

uitvoerbaarheid van de stukken tijdens de finale. De drie winnende componisten bleken goed 

rekening te hebben gehouden met de maatregelen en dienden een interessant ruimtelijk plan 

in. Die ruimtelijke aanpak verschilde in grote mate van elkaar. Door een goede voorbereiding 

met plattegronden, en voor elk individueel lid voor de verschillende stukken een vooraf 

vastgelegde plek te markeren op het podium en uiteraard consequent gebruik van 

mondkapjes bij elk verplaatsing verliepen alle changementen efficiënt en veilig. Enkele leden 

presenteerden de finale en voorzagen de changementen van uitleg en humoristische acts. 

Tot slot, hadden we te kampen met bijzondere weersomstandigheden. Enkele dagen 

voorafgaand aan de finale bestelden we met vooruitziende blik een overkapping voor het 

orkest op het podium. Dat bleek geen overbodige luxe.  

 

Hoogtepunten 

De compositiewedstrijd was eigenlijk op zichzelf een hoogtepunt van 2020. We kregen meer 

inzendingen dan we hadden durven dromen. Het merendeel van de inzendingen kwam uit 

Nederland, maar er waren ook meerdere uit België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en zelfs 

een uit Brazilië. Bijzonder was ook de grote variëteit in leeftijd. De oudste deelnemer was 

maar liefst 74 en de jongste slechts 12 jaar oud. Deze jongste deelnemer heeft dan ook een 

eervolle vermelding in de wacht gesleept. Ten slotte waren we zeer verheugd over de variatie 

van de achtergronden van de deelnemende componisten. Geheel in lijn met ons beleid op 
het gebied van repertoire en compositieopdrachten waren er deelnemers bij uit alle genres. 

De inzendingen varieerden van klassiek en avant garde tot jazz, pop en wereldmuziek. 

 

Marketingaanpak en online bereik  

De aankondiging van de wedstrijd is wijd verspreid via onze socials en werd goed gedeeld 

via compositieplatforms, conservatoria en partners als IkToon. De finale van de 

compositiewedstrijd zelf is meegenomen in de communicatiestrategie van de algehele ‘Niet 

Normaal! Tournee’. In de communicatie namen we onze volgers mee in het proces van de 

wedstrijd: van het delen van het aantal inzendingen en cijfers over bereik, leeftijden en 

achtergronden van de inzenders, tot het één-voor-één voorstellen van de finalisten via onze 

socials. Omdat de publiekscapaciteit van de compositiewedstrijd in verband met de 

maatregelen relatief laag was, kozen we ervoor om de gehele compositiewedstrijd live uit te 

zenden via een livestream. Deze livestream is middels al onze kanalen aangekondigd en werd 

goed bekeken. Naderhand is de opname opnieuw beschikbaar gemaakt en voor het portfolio 

met de finalisten gedeeld. De livestream werd in totaal 2045 keer bekeken. Vanaf de tribune 

en vanuit huis was het tevens mogelijk om digitaal mee te stemmen voor de publieksprijs via 

Menti.com. Van deze mogelijkheid werd gretig gebruik gemaakt evenals het online doneren. 

Klik hier om de livestream terug te kijken: 

https://www.youtube.com/results?search_query=livestream+ricciotti 

  

https://www.youtube.com/results?search_query=livestream+ricciotti
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The Death of Mephistopheles 
27 september – 4 oktober 2020 - Afgelast 

In samenwerking met Nationale Opera & Ballet 

 
Thema en repertoire  

In de zomer van 2020 werden we door de Nationale Opera benaderd om mee te werken aan 

een productie die eind september zou plaatsvinden. In het kader van het project ‘Offspring’ 

had de Nationale Opera een team van jonge makers gevraagd een nieuwe opera te maken 

en daarbij de door corona afgezegde opera als uitgangspunt te nemen. In dit geval was dat 

Boito’s opera ‘Mephistopheles’. De nieuwe versie hiervan werd een werk voor koor en blazers 

dat met een aleatorische opzet als een soort processie door de Stopera zou worden 

uitgevoerd. Het Ricciotti werd benaderd om vanwege onze ervaring met loopstukken en 

leverde de instrumentalisten voor dit project. Artistiek leider en dirigent Coen Stuit werd 

door de Nationale Opera gevraagd voor de muzikale leiding van het gehele project en 

begeleidde naast de instrumentalisten van het Ricciotti ook de makers van de opera.  

 

Artistieke samenwerkingen en organisatie 

Voor dit project is samengewerkt met de jonge Portugese componist Nuno Lobo, de jonge 

Nederlandse regisseur Koen van Etten, het koor van de Nationale Opera en het Amsterdams 

Studenten koor. De organisatie van dit project was in handen van de Nationale Opera. Om 

het project productioneel in goede banen te leiden voor het Ricciotti schakelden wij extern 

productieleider Laura Jonker in vanwege haar ervaring met muzikaal complexe projecten. 

Ondanks de zorgvuldige voorbereidingen van alle partijen kon de uiteindelijke uitvoering niet 

doorgaan vanwege veranderende coronamaatregelen vlak voorafgaand aan de uitvoering. 

De Nationale Opera zoekt nog naar een ander moment om de première te laten plaatsvinden.    

 

Hoogtepunten 

Hoewel het project geen uiteindelijke première heeft gekend, was de generale repetitie meer 

dan de moeite waard. Er ontstond een bijzondere sfeer in de aula van de Stopera, waarbij 

voor het eerst alle ingrediënten samen kwamen. Het was een leerzame ervaring voor de 

instrumentalisten van het Ricciotti, waarbij onze ervaring uit de zomer met spelen en touren 

op afstand zeer van pas bleek te komen, tijdens de repetities maar ook tijdens het 

maakproces van de opera.    

 

Wintertournee 

28 december 2020 tot en met 10 januari 2021  - Afgelast 

De Wintertournee van 2020 zou oorspronkelijk plaatsvinden rond de jaarwisseling en naar 

Andalusië gaan. Door de komst van corona hadden we de bestemming al aangepast naar een 

binnenlandse tournee. Vlak na de zomer werd duidelijk dat een tweede coronagolf op komst 

was en hebben we de tourneeplannen nog weer verkleind naar repetitieweekenden waarbij 

het orkest in twee groepen opgesplitst zou worden: blazers en strijkers. De 

compositiemodule in samenwerking met de conservatoria werd eveneens aangepast op de 

nieuwe variant en er werden audities georganiseerd om de bezetting compleet te krijgen. 

Helaas moest deze winteractiviteit ook worden geannuleerd door de strenge lockdown die 

halverwege december werd aangekondigd. We hebben hiervoor in de plaats in januari  

enkele online activiteiten georganiseerd. Hier doen we kort verslag van bij de 

beroepsoriëntatiemodule van dit jaar, maar het zal met name aan bod komen in het 

bestuursverslag van 2021.  
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A2: Omvang en samenstelling publiek 
 

In totaal waren er in 2020 naar schatting zo’n 1320 bezoekers live aanwezig bij een Ricciotti 

optreden. Tijdens de Niet Normaal! tour bereikten we 1210 bezoekers waarvan 240 bezoekers 

in Amsterdam. Aanvullend bereikten we met enkele optredens buiten de tournee bij 

samenwerkingspartner IMC on Tour nog 110 bezoekers. In 2020 traden we in totaal 16 

optredens live op voor de volgende doelgroepen op: nieuwkomerskinderen, festivalgangers, 

terrasgangers, de transgender community, slachtoffers, mensen met een beperking, mensen 

met een verslaving en/of psychiatrische problematiek, buurtbewoners, asielzoekers en de 

Ricciotti-achterban. We hebben in verschillende delen van het land opgetreden: Amsterdam, 

Baarn, Utrecht, Rozendaal (GLD) en Hertme. Online bereikten we ruim 32.000 kijkers met de 
muzikale video en de livestream van de compositiewedstrijd. In aanvulling hierop is het goed 

te vermelden dat we zo’n 1400 Groupies en relaties hebben kunnen bereiken met een nieuwe 

editie van het jaarlijkse magazine. Er is in 2020 gekozen voor een andere uitstraling van het 

magazine, kleurrijk en duurzaam ontwikkeld, met content die zowel diepgaand als 

toegankelijk is.  

 

A3: Stakeholders van het Ricciotti ensemble 
 

Het uitvoeren van de missie van het Ricciotti staat of valt bij de samenwerking met een 

groot aantal andere partijen. De samenwerkingen zijn onder te verdelen in educatief, 

artistiek, financieel en sociaal-maatschappelijk.  

 

Educatief 
Het Ricciotti onderhoudt al vele jaren goede banden met de Nederlandse conservatoria, in 

het bijzonder die instellingen waarbij de compositieklassen een actieve bijdrage leveren aan 

het repertoire van het orkest. Dit zijn de conservatoria van Den Haag, Rotterdam en sinds 

2017 ook Amsterdam. Naast de relevantie voor nieuwe composities is het wervingsbeleid 

sterk gericht op alle Nederlandse conservatoria. Deze samenwerkingen zijn ook in 2020 van 

de grond gekomen en de contacten zijn aangehaald rondom de Compositiewedstrijd. 

Daarnaast hebben we een intensieve samenwerking met IMC on Tour: een buitenschools 

educatieprogramma voor nieuwkomerskinderen. In de nieuwe kunstenplanperiode wordt de 

samenwerking met IMC geïntensiveerd in het kader van onze diversiteitsmissie en maken we 

een start met de samenwerking met partner Sounds of Change. Voorman Lucas Dols zal in 

zijn workshops samen met leden op zoek gaan naar nieuwe manieren van interculturele 

improvisatie en participatie van het publiek.  

 

Voor wat betreft het JUR Festijn hebben we de meerwaarde voor de ontwikkeling van onze 

eigen leden intern geëvalueerd, mede aan de hand van feedback van het FCP. Het JUR Festijn 

is in de kunstenperiode 2017-2020 uiteindelijk eenmaal succesvol georganiseerd. Hierbij 

bleek dat het organiseren van een dergelijk festijn behoorlijk intensief was bovenop de 

reguliere belasting van het kleine kantoor van het Ricciotti. Bovendien is het contact met het 

voorland sinds de komst van dirigent Coen Stuit, die vanwege zijn werkzaamheden als 

dirigent bij een aantal jeugdorkesten, sterk verbeterd. Helaas bleek het vanwege corona ook 

in 2020 niet mogelijk om een JUR Festijn te organiseren. Zoals beschreven in de aanvraag 

voor 2021-2024 kiezen we in de nieuwe beleidsperiode voor een andere vorm van het JUR 

Festijn en zal er jaarlijks, mits de omstandigheden het toelaten, samengewerkt worden met 

tenminste één jeugdorkest.  
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Artistiek 

Het artistieke team van het Ricciotti huurt per jaar ongeveer 20 arrangeurs in die bestaand 

werk herschrijven voor het orkest. Het netwerk van arrangeurs is een stuk groter, per tournee 

en thema wordt dus gekeken welke arrangeurs het beste passen binnen de dan geldende 

artistieke kaders. Veel arrangeurs zijn oud-leden van het orkest. Een overzicht van de 

arrangeurs van 2020 is terug te vinden in de dankpagina’s van dit verslag.  

 

Iedere tournee werkt het orkest samen met één of enkele professionele solisten die samen 

met de artistiek leider hun aandeel in het repertoire vaststellen. De solisten worden benaderd 

op basis van het thema van de tournee of de specifieke (buitenlandse) locaties die de 

organisatie opneemt in de tournee. In 2020 moesten diverse solisten worden afgezegd. 

Gelukkig bleken alle solisten bereid zich in 2021 voor ons beschikbaar te houden.  

 

Eén van de (statutaire) pijlers van het Ricciotti is het regelmatig uitgeven van 

opdrachtcomposities. Per jaar zijn dat gemiddeld drie opdrachten, naast de composities die 

door compositiestudenten van de eerder genoemde conservatoria worden geschreven. 

Hiervoor worden componisten uitgekozen die feeling hebben met de werkwijze van het 

Ricciotti of dit willen ontwikkelen en bereid zijn te schrijven voor het thema van de 

desbetreffende tour. De werken die voor 2020 werden gerealiseerd worden in 2021 alsnog in 

het programma van de uitgestelde tournees opgenomen.  

 

De directie van het Ricciotti onderhoudt goed contact met collega-organisaties zoals het 
Nederlands Blazers Ensemble, de Stichting Nederlandse Jeugdorkesten (voorheen NJO en 

JON), FASO, het Prinses Christina Concours, Het Concertgebouw en diverse andere 

(beroeps)orkesten. Het Ricciotti werkt geregeld samen met de Melkweg, Paradiso, 

Muziekgebouw aan het IJ, kleinere theaters en zalen in Amsterdam en de rest van Nederland. 

 

Financieel 

De stakeholders op dit terrein zijn allereerst het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) met 

een structurele subsidie in de periode 2017-2020 van €170.000,- per jaar. Het Ricciotti valt in 

de regeling Talent (en Festivals) en hanteert met het FCP prestatieafspraken over het aantal 

deelnemers, het aantal voorbereidende modules en het aantal optredens. Aanvullend 

benadrukt het FCP het belang van de tournee naar het buitenland, de maatschappelijke 

betrokkenheid, het ondernemerschap van onze leden en de wijze waarop het Ricciotti het 

publiek betrekt bij zijn optredens. 

 

De relatie met het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) komt voort uit de decennia lange 

band die het orkest heeft met de stad Amsterdam. Het Ricciotti is voor Amsterdam het 

eigenwijze en eigentijdse visitekaartje, zeker ook in het buitenland. Typisch Amsterdamse 

waarden zoals tolerantie, diversiteit en optimistisch ondernemerschap, komen duidelijk 

terug in de manier waarop het Ricciotti in de samenleving staat en zich laat horen en zien. 

Kijkend naar het donateursbestand van het Ricciotti valt op dat bijna 20% van alle donateurs 

in Amsterdam woonachtig is. Samengevat:  Ricciotti = Amsterdam. 

 

Het Ricciotti onderhoudt al jaren een goede relatie met het Fonds Podiumkunsten (FPK), in 

het kader van de compositieopdrachten. Deze aanvragen worden met grote regelmaat 
gehonoreerd. Medio 2017 deed het Ricciotti een aanvraag “reeks compositieopdrachten” bij 

het FPK, voor geplande compositieopdrachten in 2018-2019. De aanvraag werd in oktober 

2017 goedgekeurd. Daarmee kwam €51.750,- beschikbaar voor nieuw te componeren werk 

voor het Ricciotti. In 2019 is voor de laatste maal gebruik gemaakt van het budget van deze 
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subsidie, waarbij de opdrachten voor 2020 zijn verstrekt. Vanwege corona is de uitvoering 

een aantal van deze werken uitgesteld naar 2021 of later.  

 

Zoals in hoofdstuk A4 ook zal blijken, is fondsenwerving bij private partijen een grote 

uitdaging voor de organisatie. Deze vijver wordt druk bevist en het risico dat een aanvraag 

niet wordt gehonoreerd is altijd aanwezig. In 2020 was het vanwege corona en de 

onduidelijkheid van de plannen niet mogelijk concrete bedragen te werven. De contacten 

met fondsen zijn wel onderhouden en de aanvragen voor 2021 voorbereid.  

 

Sociaal-maatschappelijk 

Het Ricciotti speelt van al zijn optredens ongeveer de helft op locaties die sociaal-

maatschappelijk van aard zijn. Sommige van die locaties bieden het Ricciotti jaarlijks een 

publiek, waarbij het kantoor kan rekenen op vaste afspraken omtrent uitkoopsom, 

sponsoring in natura en overige voorwaarden. In Amsterdam zijn dat bijvoorbeeld Kerk & 

Buurt (Nassaukerk), Mentrum, Garage Notweg en Stadsherstel Amsterdam. Buiten 

Amsterdam zijn dat bijvoorbeeld de Amerpoort in Baarn, Resto van Harte in Utrecht en 

landelijke overheidsorganisaties zoals het COA en DJI. Iedere tournee initieert het Ricciotti 

nieuwe samenwerkingen met zorginstellingen en andere maatschappelijk betrokken partijen. 

Het was erg waardevol om in het coronajaar op deze relaties terug te kunnen vallen. Op basis 

van het wederzijds opgebouwde vertrouwen gingen de deuren van een aantal instellingen, 

ondanks de pandemie, voor het Ricciotti open.  

 
 

A4: Kansen en bedreigingen voor de organisatie 

 

2020 was het laatste jaar in de vierjarige subsidieperiode van het FCP en het AFK. Door de 

meerjarige toekenning van beide fondsen was na het wegvallen van de eigen inkomsten door 

corona alsnog 58,9% van de totale baten over 2020 gegarandeerd. Deze financiële basis 

bood het Ricciotti een relatief veilige uitgangspositie voor het opvangen van de gevolgen van 

corona, op financieel en artistiek vlak.   

 

Mede dankzij de compensatievergoedingen vanuit de overheid waren we in 2020 in staat om 

activiteiten te ontplooien en artiesten te compenseren. Ook mochten we in het najaar 

opnieuw rekenen op de trouwe steun van onze donateurs (Groupies). Helaas zorgden de 

aanhoudende maatregelen ervoor dat de mogelijkheden voor het organiseren van projecten 

beperkt bleven en daarmee de beschikbare middelen niet in zijn geheel uitgegeven konden 

worden.   
 

Artistiek gezien had en heeft corona eveneens een grote invloed op het Ricciotti. De 

ontwikkelde tournees voor het jubileumjaar van 2020 konden allemaal niet doorgaan. Het 

aanpassen aan de omstandigheden zit echter in het DNA van de organisatie, waardoor we er 

in slaagden om alternatieve, artistieke uitingen te ontwikkelen, al dan niet online. Hiermee 

trachtten we de voortgang van het orkest te bewaken en ook ons publiek warm te houden bij 

het Ricciotti. Van deze activiteiten doen we verslag in de Toelichting vanaf pagina 6.  

 

Echter maken we ons wel zorgen over de toekomst van de kernactiviteit van het Ricciotti: 

overal en voor iedereen. Hoe lang blijft de 1,5 meter maatregel nog gelden? Onze 

verwachting is dat het nog best even kan duren voordat we weer op gebruikelijke wijze met 

een voltallig orkest in kleine zaaltjes van sociale instellingen kunnen optreden én verblijven. 

De kernactiviteit raakt ook de bijzondere bedrijfsvoering van het Ricciotti. Normaal 
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gesproken overnachten, repeteren en eten we in de instellingen waar we ook optreden, Deze 

manier van produceren wordt door corona nu ernstig bemoeilijkt. Om toch voldoende te 

kunnen organiseren, zullen we op andere plekken moeten verblijven met hogere tarieven. De 

verdere toekomst vraagt misschien wel een nieuwe visie op ons buitenlandbeleid. Hoe lang 

blijft corona de wereld over gaan? Is internationalisering op lokaal niveau voorlopig het 

nieuwe kader? De strategie voor 2021 is dan ook bij ieder project met op- en afschaalbare 

scenario’s te werken om van daaruit zo flexibel mogelijk te kunnen reageren op de actualiteit.  

 

Voor de voortgang van het orkest vinden we het daarnaast ook van belang om voldoende 

vaste leden te behouden die vóór corona ook al meespeelden. Dit om de artistieke kwaliteit 

te bewaken, maar met name om de nieuwe spelers door de al ingespeelde leden te laten 

inwerken op de typische Ricciotti werkwijze op het gebied van samenwerken, organiseren 

en presenteren.  

 

Voorts is in het voorjaar van 2020 een aanvraag ingediend bij het FCP en het AFK voor 

meerjarige financiering tussen 2021-2024. In augustus van 2020 werd bekend dat onze 

aanvragen voor 100% gehonoreerd werden. Dat is een heel mooi uitgangspunt voor de 

voortgang van het Ricciotti.  

 

Het Ricciotti in een verzorgingstehuis in Georgië in 2019, vóór corona.  

 

 

Talentontwikkeling in coronatijd 

Het Ricciotti heeft zich door de decennia heen ontwikkeld van een beginnend ensemble - 

met de gedachte ‘Muziek de straat op’ ontleend aan de Notenkrakersbeweging - tot een 

volwassen organisatie met een groot publieksbereik. Anno 2020 begeven we ons op het 

unieke snijvlak van talentontwikkeling, productie en het sociale domein. Door middel van 

‘leren door te doen’ proberen wij onze leden vaardigheden mee te geven die complementair 

zijn aan het conservatorium of andere opleidingen. Het startpunt van onze functie als 
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talentontwikkelingsorganisatie is het unieke, magische contactmoment tussen muzikant en 

publiek. Deelnemers worden uitgenodigd om zich muzikaal-technisch en artistiek-sociaal te 

ontwikkelen. 

 

Voorafgaand aan iedere tournee vindt normaal gesproken een voorbereidingstraject plaats 

van vijf á zes dagen onder leiding van dirigent Coen Stuit in samenwerking met enkele 

gerenommeerde coaches. Ditmaal vond er een voorbereidingstraject plaats voorafgaand aan 

de Niet Normaal! tournee van 4 dagen. In twee dagen werd het ensemblerepertoire 

ingestudeerd en in 2 dagen het tutti-materiaal met o.a. de stukken van de 

Compositiewedstrijd. Tevens vond er rondom deze wedstrijd een uitgebreid 

begeleidingstraject plaats. Deelnemers konden vooraf vragen stellen aan de medewerkers 

van het Ricciotti over de bezetting en de corona-spelregels. Achteraf kregen alle deelnemers 

(30 personen) uitgebreide persoonlijke feedback van de jury in een mail en/ of 

telefoongesprek met Coen Stuit. Deze begeleiding en terugkoppeling werd door de 

componisten zeer gewaardeerd.   

 

De extra activiteiten op het gebied van talentontwikkeling (naast de tournees) hebben we in 

2020 op verschillende manieren ingevuld. De gebruikelijke beroepsoriëntatiemodule in de 

vorm van een workshop van een oud-lid die over zijn carrière verteld had geen plaats in 2020 

net als de oriënterende gesprekken met leden tijdens de tournees. We vonden het wel van 

belang om op een andere manier contact te onderhouden met onze leden en vinger aan de 

pols te houden. Nadat de coronapandemie enkele maanden gaande was heeft Coen Stuit alle 
vaste leden persoonlijk opgebeld. Deze gesprekken waren coachend van aard, hoe gaat het 

met ze, maken ze zich zorgen, kunnen we met iets helpen? Veel leden uitten in dit gesprek 

zorgen over hun toekomst. Voor leden die eindexamen op het conservatorium deden was het 

prettig om de aanpak van het examen te kunnen bespreken, dat nu op een hele andere 

manier moest plaatsvinden.  
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Ook hebben we een aantal musici geholpen met de opstart van hun eigen ensembles. In het 

afgelopen jaar zijn er twee professionele ensembles opgericht door spelers die elkaar bij het 

Ricciotti hebben leren kennen: ‘Ensemble Zoef’ en ‘PARRA.DICE’. Beide ensembles hebben 

hulp gekregen met positionering en profilering. Ensemble Zoef heeft op hun verzoek ook 

zakelijke ondersteuning gekregen in de fondsenwerving. Dit wierp al snel zijn vruchten af: 

alle opstartsubsidies die zijn aangevraagd werden toegekend. Tot slot gaf de Omniband, dat 

al vóór corona door Ricciotti-leden werd opgericht, namens Ricciotti een optreden voor 

nieuwkomerskinderen bij samenwerkingspartner IMC. We vonden het belangrijk om de 

professionele spelers uit het Ricciotti op deze manier toch te kunnen helpen met hun 

toekomst, aangezien de start van hun carrières ernstig bemoeilijkt is door corona. De laatste 

editie van het JUR (Junior Ricciotti) dat in 2020 zou plaatsvinden kon vanwege corona geen 

doorgang vinden. In de nieuwe kunstenplanperiode wordt het JUR op een andere manier 

voortgezet. Tevens kon de expeditie naar Brazilië in samenwerking met oud-artistiek leider 

Leonard Evers en Dutch Culture niet doorgaan. Het idee was dat Leonard Evers met enkele, 

gemotiveerde sleutelspelers van het Ricciotti, naar São Paulo zou afreizen om daar samen 

met het jeugdorkest van Santa Marcelina Cultura een spinoff van het Ricciotti op te richten. 

Dit idee was ontstaan naar aanleiding van de tournee naar Brazilië in 2016. De expeditie is tot 

nader order uitgesteld. 

 

Tot slot hebben we ter vervanging van de wintertournee de Ricciotti Oriëntatie Academy 

ontwikkeld. Deze werd pas in 2021 uitgevoerd maar bestond uit online kennissessies op het 

gebied van profilering, fondsenwerving, ondernemerschap en partituur lezen gecombineerd 
met online bustijd (gezelligheid). De kennissessies werden door de eigen medewerkers van 

het Ricciotti gegeven en de bustijd werd door de leden zelf georganiseerd.  

        

Monitoring 

Alle tournees worden in- en extern geëvalueerd door het team, waarbij leden en locaties om 

input gevraagd worden. De nadruk ligt enerzijds op de muzikale ontwikkeling van ieder 

individueel orkestlid en anderzijds op de vraag of de missie om overal en voor iedereen te 

spelen goed uit de verf gekomen is. De carrière van de leden en oud-leden is een graadmeter 

voor het succes van onze methode en wij volgen de spelers daarom ook na hun tijd bij het 

Ricciotti. We blijven met onze oud-leden in contact door een online monitorsysteem dat in 

2018 technisch is opgezet, maar ook via de arrangeeropdrachten die we regelmatig aan oud-

leden verstrekken. Het talentvolgsysteem zal een doorontwikkeling krijgen in 2021 rondom 

het 51 jarig-jubileum van het Ricciotti. We zijn met name geïnteresseerd in de manier waarop 

het Ricciotti doorwerkt in hun carrière. Voorts wordt de Hall of Fame met succesvolle oud-

leden op de website regelmatig bijgewerkt.  
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B: De financiële positie van de subsidieontvanger 

 
Het Ricciotti sloot 2020 af met een positief exploitatieresultaat van €104.939,-. bij een 

gerealiseerde omvang van €269.837,- aan lasten en een omvang van €376.233,- aan baten. 
Dit uitzonderlijk hoge exploitatieresultaat werd veroorzaakt door het ontvangen van 

coronacompensaties vanuit de overheid voor het gezamenlijke bedrag van €91.298,-. 

Vanwege de langdurig beperkende maatregelen kon niet het volledige budget worden 

besteed en werd tevens het budget voor de wintertournee ter hoogte van €70.000 in 2020 

niet uitgegeven.  

 

Het exploitatieresultaat wordt volledig bestemd in de bestemmingsreserve Covid-19 ter 

hoogte van €105.798,-. Dit budget stelt ons in 2021 in staat extra activiteiten te organiseren 

en extra kosten vanwege corona op te vangen. Eventuele extra kosten zijn te verwachten in 

het opvangen en uitvoeren van de coronamaatregelen en het (al dan niet tijdelijk) aanpassen 

van de bedrijfsvoering met betrekking tot repeteren en verblijven in instellingen. De 

bestemmingsreserve van €10.000,- voor het 50-jarig jubileum bleef onaangeroerd. De 

bestemmingsreserve FCP, de opgebouwde financiële reserve uit voorgaande 

beleidsperiodes, is na overleg met het FCP in 2017 gedoteerd aan een nieuw gevormde 

bestemmingsreserve Masterclass Educatief Ondernemerschap (MEO). Het Ricciotti heeft 

zich verbonden aan de aanvullende prestatieafspraak om deze bestemmingsreserve MEO in 

de periode 2018-2020 in te zetten in het kader van talentontwikkeling. De MEO-

bestemmingsreserve werd in 2020 voor het volledige restbudget van €20.817,- aangewend 

voor de Compositiewedstrijd. Tevens zou uit dit budget de expeditie naar Brazilië waar het 

Ricciotti aan mee zou werken ter oprichting van een nieuwe spin off bekostigd worden. Voor 

een toekomstige expeditie is een budget ter hoogte van €6.000,- opgenomen in de 

bestemmingsreserve Covid-19. Met dit resultaat stijgt de algemene reserve van €59.537,- 

naar een gezonde hoogte van €79.495,-. De algemene reserve is in onze ogen passend bij de 

financiële omvang van het Ricciotti in relatie tot de risico’s in de bedrijfsvoering waar 

vanwege corona sprake van is. De jaaromvang in de aanvraagbegroting 2021-2024 overstijgt 

de €500.000,-, waarvan circa 50% niet gegarandeerd is. De drie reserves samen vormen het 

totale eigen vermogen en dat kent nu een omvang van €195.293,-.  
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C: Toelichting op het percentage eigen inkomsten (reflectie op het ondernemerschap) 

 

Het Ricciotti realiseerde in 2020 vanwege corona een relatief laag aandeel eigen inkomsten 

van 18% van de totale baten, ofwel €67.193,-. De inkomstenstromen waren in 2020 als volgt 

opgebouwd: 

 
Meerjarenbegroting FCP 2020: uitgangspunt voor de jaarrekening en Bestuursverslag*  

Specificatie baten t.o.v. totale baten financieringsmix 
  

 
Jaarrekening ‘20 

 
Begroot ‘20 

 
Categorie 

FCP*  €       253.400 67,35%  €     170.000* 36,96% Subsidies publiek 

AFK  €        47.742  12,69%  €      45.000  9,78% Subsidies publiek 

FPK  €          -  
 

 €        - 
  

Overige publiek  €          7.898  2,10%  €        -    NOW subsidie  

Publiek totaal  €    309.040 82,14%  €  215.000 46,74% 
 

  
  

 
  

 

Ledenbijdragen  €         -  
 

 €       22.950 4,99%  
 

Uitkopen  €         2.020  0,54%  €       25.500  5,54% Directe inkomsten 

Mansgeld  €         1.578       0,42%  €                 -         Directe inkomsten 

Overige directe 
inkomsten 

 €        10.900   2,90%  €        12.500  2,72% Directe inkomsten 

Sponsoring fin.  €               €                 -   Directe inkomsten 

Sponsoring nat.  €        2.641  0,70%  €       42.800 9,30 Directe inkomsten 

Directe inkomsten 
totaal 

 €     17.169 4,56%  €    103.750  22,55% 
 

  
  

 
  

 

Donateurs  €        50.406 13,40%  €       43.750 9,51% Overige inkomsten privaat 

Fondsenwerving 
privaat 

 €        -382  -0,10%  €      82.500  17,93% Overige inkomsten privaat 

Bedrijven  €                  -  
 

 €      15.000 3,26% Overige inkomsten privaat 

Private inkomsten 
totaal 

 €     50.024 13.3%  €    141.250  30,71% 
 

      

Totaal  €   376.233 
 

 €   460.000  
  

*Tot op 2019 werd voor de jaarrekening de aanvraagbegroting van AFK en FCP gebruikt. Op verzoek van het FCP wordt nu 
de goedgekeurde begroting in de jaarrekening opgenomen. Het verschil zit ‘m in het toegekende bedrag: €170.000 ten 
opzichte van het aanvraagbedrag €190.000, dat tot 2019 werd opgevoerd bij de begroting.  
 

Zoals de tabel laat zien, is de financieringsmix van het Ricciotti tamelijk breed en kan de 

organisatie in normale omstandigheden bouwen op 10 verschillende bronnen met wisselende 

gradaties van zekerheid. Dit jaar zag de financieringsmix er vanwege corona heel anders uit. 

Een toelichting op onderdelen:  
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In het voorjaar deden we in afwachting van verdere ontwikkelingen met betrekking tot 

corona eenmalig een beroep op de NOW-regeling voor de tegemoetkoming van de personele 

lasten voor het bedrag van €7.898,-. Vervolgens ontvingen we in juli uit de eerste 

steunmaatregel voor structureel gefinancierde culturele instellingen via het FCP een ruime 

compensatievergoeding van €83.400. Dit bedrag ontvingen wij via het FCP en is derhalve in 

deze subsidietabel en de jaarrekening bij de structurele subsidie van €170.000,-  van het FCP 

opgeteld.  

 

De composities die in 2020 werden voltooid zijn bekostigd uit een eerder ontvangen subsidie 

van het Fonds Podiumkunsten en het daarvoor geserveerde bedrag van €24.000,- uit 2019.  

 

In 2020 zijn vanwege corona geen ledenbijdragen gevraagd. Normaal gesproken betalen 

leden een onkostenvergoeding per tournee. In 2020 ging alleen de Niet Normaal! tournee 

door. Omdat de leden tijdens de eerste coronagolf weinig mogelijkheid hadden gehad om bij 

te verdienen, hebben we besloten geen ledenbijdrage voor deze tournee te vragen.  

 

Tevens was er in 2020 nauwelijks sprake van uitkoopsommen vanwege het geringe aantal 

optredens en ook was het niet mogelijk om grote bijdragen in natura te ontvangen vanwege 

het feit dat er niet in instellingen gerepeteerd en overnacht kon worden.  

 

Onder overige directe inkomsten is de coproductiebijdrage die we ontvingen van de 

Nationale Opera & Ballet voor onze medewerking aan de productie ‘The Death of 
Mephistopheles’ opgenomen.  

 

De inkomsten van donateurs (Groupies voor het jaarlijks bedrag van €25,-/€100,-/€1.000,p 

per jaar) vormen met het bedrag van €50.406,- een groter aandeel dan begroot (€43.750,-). 

We ontvingen vanwege corona meer opzeggingen dan gebruikelijk, maar daar tegenover 

stapten enkele donateurs naar voren met een ruimhartige, meerjarige donatie aan het 

Ricciotti. Er is relatief veel aandacht gestoken in het warm houden van de band met de 

Groupies en dat lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen.  

 

Een tweetal donaties zijn vooruit ontvangen. Dit betreft een particuliere donatie waar een 5-

jarig contract aan ten grondslag ligt en een donatie van het Naessens Cultuur Fonds (NCF). 

Het NCF dat in het leven werd geroepen ter nagedachtenis aan het gedachtengoed van 

Ricciotti-oprichter Jur Naessens besloot in 2020 zichzelf op te heffen en het restvermogen 

aan het Ricciotti ter beschikking te stellen. De donatie wordt ingezet voor het jubileum dat 

naar 2021 verplaatst is.  

  

Op het gebied van fondsenwerving zijn er geen verdere inkomsten behaald in 2020. Er stond 

vanwege het geplande jubileum €25.000,- meer begroot aan fondsen dan gebruikelijk. De 

jubileumtournee werd uitgesteld naar 2021 en het was te kort dag om voor de alternatieve 

Niet Normaal! tournee voorafgaand extra middelen te werven. De fondsen die onze aanvraag 

voor de voorjaarstournee nog in overweging hadden, trokken de aanvraag in omdat de 

tournee werd geannuleerd. Gelukkig werd het wegvallen van de eigen inkomsten 

opgevangen door de coronacompensatie via het FCP. Het negatieve bedrag dat voor de 

Dioraphte Podiumkunsten is opgevoerd heeft te maken met de afrekening van een donatie 
uit 2018 waarvan het restbedrag pas in 2020 werd opgevraagd. Dit restbedrag stond voor 

een hoger bedrag opgenomen dan uiteindelijk uitgekeerd. In overleg met Fonds1999 is de 

meerjarige toekenning van jaarlijks €20.000 van 2019 tot en met 2021 in 2020 niet 
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opgevraagd en de samenwerking is verlengd tot en met 2022. De verlenging geeft ons de 

ruimte om in 2022 een nieuwe meerjarige financier te werven.  

 

Ter aanvulling op de paragraaf financiële risico’s en continuïteit, is het goed om hier nog even 

de gangbare risico’s te benoemen met betrekking tot de financiën, los van corona. Inkomsten 

uit fondsenwerving, uitkoop en ook mansgelden kunnen fluctueren, waarbij de post baten 

uit fondsenwerving het grootste risico vormt. Bij tegenvallende inkomsten bestaat er enige 

flexibiliteit binnen de organisatie om kosten te reduceren: er worden minder 

arrangeeropdrachten uitgegeven, meer bestaande arrangementen ingezet en 

videoregistraties worden in omvang gereduceerd. Een verre tourneebestemming in het 

buitenland is alleen mogelijk bij voldoende toezeggingen van fondsen. Met drie projecten 

per jaar zijn er beperkte mogelijkheden om tegenvallers uit een eerder project van het 

betreffende jaar te compenseren in de daaropvolgende tournees.  

 

Met betrekking tot corona was de strategie voor 2020 goed vooruit te kijken op de 

ontwikkeling van de maatregelen. De activiteiten die wel door konden gaan organiseerden 

we in eerste instantie op kleine schaal en werden indien de maatregelen daartoe ruimte 

gaven last minute opgeschaald. De opschaling kon daarmee ook hand in hand gaan met de 

eventueel extra beschikbaar gekomen middelen. In 2020 is gebleken dat we financieel 

bestand waren tegen een crisis van deze omvang, mede dankzij structurele subsidies van 

FCP en AFK. Tevens kwamen de coulancemaatregelen van diezelfde fondsen hierbij van pas, 

evenals de coronacompensaties vanuit de overheid en de inkomsten van donaties. Dankzij 
deze extra middelen die ons toekwamen en de flexibele houding van financiers waren we in 

staat een groot gedeelte van onze prestaties na te komen, al dan niet op alternatieve wijze. 

 

  



25 

 

D: Toelichting op de kwantitatieve prestatieafspraken 

Prestatieafspraken 2020  – uitgebreid 
 

Activiteiten Afspraak Realisatie VT ZT WT Aanvullend 

Voorbereidingstraject 3 2 
 

1 
 

1 

Compositiemodule  3 4 2 
 

2 
 

Beroepsoriëntatie 4 4 
    

Concerten 100 16 0 14 
 

2 

Deelnemers 
      

Voorbereidingstraject 60* 49  
   

Compositiemodule  20  54** 
    

Beroepsoriëntatie 60  37 
    

 
Concerten naar locatie 

      

Nederland 75 16  14  2 

Waarvan in standplaats 20 4 
 

4 
  

Buitenland 25 0 
    

Digitale optredens 0 2 1 1   

 
Bezoekers naar locatie 

      

Nederland niet 
gespecificeerd 

1.320 
 

1.210 
 

110 

Waarvan in standplaats niet 
gespecificeerd 

240 
 

240 
  

Buitenland*** niet 
gespecificeerd 

0 
    

Digitale bezoekers niet 
gespecificeerd 

32.193 30.148 2.045   

Totaal bezoekers +/- 23.000 33.513 
    

VT= voorjaarstournee; ZT = zomertournee; WT = wintertournee 

* Prestatieafspraak met FCP is 60 deelnemers.  

** Deze module had een uitzonderlijk hoog aantal deelnemers in verband met de extra Compositiewedstrijd. Een specificatie 

van de deelnemers aan de Compositiemodule is opgenomen op de bedankpagina van dit verslag. 

*** De doelstelling buitenland is afkomstig van AFK, niet FCP. 

 

 

 

 

 

 

 

Eén van ensembles treedt op bij 

Theater Lombok in Utrecht 

tijdens het buurtdiner van Resto 

van Harte  
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Optredens en publiek 

Het Ricciotti heeft in 2020 vanwege corona niet alle prestatieafspraken kunnen behalen. De 

voorjaarstournee die stond gepland voor april kon vanwege de komst van corona en de 

aangekondigde maatregelen niet doorgaan. Vervolgens was het als amateurorkest lange tijd 

niet toegestaan om te repeteren, laat staan om op te treden voor publiek. In de zomer hebben 

we een aangepaste tournee kunnen maken. De publieksaantallen bleven helaas klein omdat 

de capaciteit van alle locaties door de 1,5 meter maatregelen beperkt was en we vanwege de 

voorzorgsmaatregelen minder optredens per dag konden geven dan voor het Ricciotti 

gebruikelijk is. Desondanks hebben we wel in verschillende plekken in het land opgetreden: 

Amsterdam, Baarn, Utrecht, Rozendaal (GLD) en Hertme. Direct na de zomer werden de 

uitvoeringen van The Death of Mephistopheles in de Stopera afgelast. Vervolgens stond de 

najaarstournee in afgeslankte vorm gepland voor de jaarwisseling. Zelfs de afgeslankte 

variant kon niet doorgaan vanwege de strenge lockdown die in december 2020 en januari 

2021 van kracht was.  

 

Het Ricciotti gaf in 2020 16 optredens, waarvan 4 optredens in Amsterdam. Daarmee is de 

jaarlijkse doelstelling van 25 activiteiten niet behaald. Qua spreiding van de optredens 

realiseerde het Ricciotti het volgende:  

 

Spreiding en type optredens Amsterdam  

Noord 1 Type optreden   

Zuid 0 Openbaar 2 

Zuid-Oost 0 Waarvan sociaal 0 

West 1 Waarvan buurtgericht 1 

Nieuw-West 1 Waarvan WildOp! 1 

Centrum 0 Besloten 2 

Oost 1 Waarvan sociaal 2 

Buiten de ring A10 0 Waarvan educatief 0 

 

De optredens in Amsterdam vonden plaats bij Mentrum (Nieuw-West), HVO Querido (West), 

Tolhuistuin (Noord) en de Transgender Flag Day in het Oosterpark (Oost).  

 

 
 

 

 

 

 

 
Het waait hard tijdens het 

optreden op het terras 

van  de Tolhuistuin aan 

het IJ in Amsterdam. Hier 

konden we last minute 

terecht toen een 

zorginstelling ons 

optreden annuleerde 

vanwege de aanscherping 

van interne 

coronamaatregelen.  
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Het andere onderdeel van de prestatieafspraak is die van het aantal en soort educatieve 

optredens. Er vonden in 2020 twee educatieve optredens plaats voor nieuwkomerskinderen 

van het buitenschoolse programma IMC on Tour in Breda en Rotterdam. Dit resulteert in een 

onvermijdelijk lege tabel: 

 

Educatieve 

optredens 

PO 

binnen 

A’dam 

PO buiten 

A’dam 

VMBO 

buiten 

A’dam 

S(V)O 

buiten 

A’dam 

VO 

binnen 

A’dam  

VO 

buiten 

A’dam  

Afspraak 

aantal 

optredens 

1 1 1 1 0 0 

Realisatie 

2020 

0 0 0 0 0 0 

Afspraak 

aantal 

deelnemers 

50 50 50 25 0 0 

Realisatie 

2020 

0 0 0 0 0 0 

 

Buurtgerichte activiteiten 

Het optreden op de Transgender Flag Day was een buurtgerichte activiteit, gezien het 

openbare karakter van het festival en het algemene parkpubliek dat het optreden kon 
meebeleven. Tot slot vond er een gezamenlijke maaltijd met Ricciotti-leden en 

buurtbewoners plaats in Theater Lombok in Utrecht. Verdere activiteiten waren niet 

mogelijk: vanwege de coronamaatregelen waren veel sociale instellingen voor publiek 

gesloten. In enkele gevallen waren familieleden van bewoners wel uitgenodigd voor ons 

optreden. 

 

Digitale activiteiten 

Digitaal hadden we een groter bereik. De muzikale video van april 2020 behaalde 30.148 

views en de livestream van de compositiewedstrijd werd 2.045 keer bekeken. Hiervan is 

verslag gedaan bij de toelichting op de activiteiten. De opgedane ervaring en kennis met 

betrekking tot het produceren van video’s en livestreams nemen we mee naar de toekomst.  

 

Deelnemers 

In 2020 was het aantal deelnemers iets ander samengesteld dan gebruikelijk. In totaal deden 

49 spelers mee aan de muzikale videogroet en de Niet Normaal! Tournee. Hiervan waren 37 

leden vast lid van het Ricciotti. In september kwamen er in het kader van het 

samenwerkingsproject met de Nationale Opera 11 spelers bij. Dit waren voornamelijk oud-

leden die eenmalig met ons meespeelden. In november organiseerden we online audities 

voor de wintertournee en namen we 8 nieuwe spelers aan om de groep weer compleet te 

maken. Deze spelers zijn door het annuleren van de wintertournee pas in 2021 aan hun spel 

bij het Ricciotti begonnen.  

 

Nieuwe muziek (geen onderdeel van de prestatieafspraak met het AFK) 

 
Composities 

Hoewel de meeste van de in 2020 geplande uitvoeringen niet door konden gaan, is er 

ondertussen wel doorgewerkt aan nieuwe composities. De opdrachten die al verstrekt waren 

zijn afgemaakt met als gevolg dat een heel aantal composities nog op hun première wachten. 
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Zo zullen de opdrachtcomposities van Luke Deane, Micha Hamel, Leonard Evers en Diego 

Soifer naar alle waarschijnlijkheid in 2021 hun premières beleven. De compositiemodule van 

2020 heeft ondanks de afgezegde tours wel doorgang gekregen. Compositiestudenten van 

de conservatoria van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben hun schetsen 

ingediend en daar ook feedback op ontvangen. Er wordt nog gezocht naar een gelegenheid 

om de werken van studenten Maarten Bauer en Arjen Linker uit te voeren. Rodolfo Stornfelt 

en Anne van Brunschot hebben schetsen ingeleverd voor de wintertournee die plaats zou 

vinden in gescheiden groepen, respectievelijk blazers en strijkers. We zoeken nog naar een 

gelegenheid om de schetsen met het orkest uit te kunnen proberen. De Compositiewedstrijd 

leverde maar liefst 30 composities en 3 prijswinnaars op. Echter zijn ook stukken die niet 

gewonnen hebben, maar die we wel graag in een toekomstig programma willen opnemen, 

zoals de composities van Peter Davis (orkestlid), Hinse Mutter (oud-lid) en Andy Ingamells.  

 

Arrangementen 

Omdat de voorjaarstour al gereed was en de arrangementen voor de zomertour zowel in 

ensemble als tutti-vorm moesten worden uitgewerkt hebben we een flink aantal 

arrangeeropdrachten kunnen verstrekken. Er zijn in 2020 21 arrangementen gemaakt door 15 

verschillende arrangeurs waarvan er 4 leden en 8 oud-leden waren.  

 

De deelnemerslijst (geanonimiseerd) en speellijst 2020 zijn respectievelijk als bijlage I en II 

toegevoegd aan dit bestuursverslag. 

 
 

 

Met een slinger creëren de musici een veilige maar vrolijke afstand tussen de musici en de bewoners in Baarn. 
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E: Meerjarig Onderhoudsplan is niet van toepassing 

 

F: Toelichting op de organisatie, directie en bestuur 
 

Team  
In 2020 zijn de meeste werkzaamheden vanuit huis verricht, met uitzondering van het fysieke 

deel van de administratie en enkele projecten die live doorgang konden vinden. Alle collega’s 

bleven gedurende het jaar goed betrokken bij het Ricciotti en ook werd door twee 

vrijwilligers vanuit huis doorgewerkt aan het fotoarchief. Er waren gedurende het jaar enkele 

wisselingen in het team. In juni namen we afscheid van de communicatiemedewerker en in 

oktober van de tourneemanager. Beide functies zijn vanwege corona in eerste instantie 

freelance opgevangen. Aan het einde van het jaar is ter opvolging van deze collega’s een 

sollicitatieprocedure opgestart waar veertig reacties op kwamen. Begin 2021 voerden we in 

twee rondes (online en offline) een flink aantal gesprekken met in- en externe kandidaten. 

Met ingang van maart 2021 start Naomi van Hak (1984) in de functie van tourneemanager en 

Catherine Cameron (1984) in de functie van communicatiemedewerker. Bij de 

selectieprocedure waren, onder aanvoering van de directie en geheel in de geest van het 

democratische proces bij het Ricciotti, zowel medewerkers als orkest- en bestuursleden 

betrokken. Tot slot liep orkestlid Julia Koenen vanaf september voor 1 dag in de week stage 

op het gebied van diversiteit & inclusie en verbeterde orkestlid Georgios Andreadis in het 

najaar de ICT-situatie van het Ricciotti tijdens enkele weken vrijwilligerswerk op kantoor.  

 

Bestuur 

Het bestuur heeft in 2020 vijfmaal vergaderd. Alle vergaderingen vonden online plaats. 

Tussen de vergaderingen is er met betrekking tot de tussentijdse ontwikkelingen van corona 

steeds extra contact geweest tussen het bestuur en de directie. In het najaar van 2020 is er 

tijd besteed aan de Governance van het Ricciotti. Hier wordt verder op ingegaan bij de 

reflecties op de verschillende codes verderop in dit hoofdstuk. 
 

Samenstelling van het bestuur: 

 

Eduard van Regteren Altena (voorzitter) 

aangesteld per 1-11-2011, 5de termijn, aftredend en niet meer hernoembaar per 1-11-2021 

 

cellist in o.a. het Mondriaan Kwartet 

relevante nevenfuncties: bestuurslid PvdA Amsterdam-Oost, bestuurslid Muziekpakhuis 

 

Els Wijmans (penningmeester) 

aangesteld per 13-9-2013, 4de termijn en niet meer hernoembaar per 13-9-2021 

 

voormalig directeur van de Vereniging voor Podiumtechnologie 

relevante nevenfuncties: voorzitter en projectleider Overleg Scholing Arbeidsmarkt Theatertechniek 

en projectleider Stichting Arbo & Podiumkunsten 

 

Margot Palmen (secretaris) 

aangesteld per 1-6-2013, 4de termijn en niet meer hernoembaar per 1-6-2021 

 

hoofd sponsoring bij Het Koninklijk Concertgebouw 

relevante nevenfuncties: geen 
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Anthony Heidweiller (bestuurslid) 

aangesteld per 1-11-2016, 3e termijn en hernoembaar per 1-11-2022 

 

zanger, artistiek directeur Stichting Operamakers en artistiek leider Opera Forward  

 

Bas de Wilde (bestuurslid) 

aangesteld per 13-9-2018, 2e termijn en hernoembaar per 13-9-2022 

 

Onderzoeker en docent bij De strafzaak en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland 

relevante nevenfunctie: lid van de raad van toezicht van de Stichting What About Now en lid van de 

Examencommissie van de Nederlandse Orde van advocaten 

 

Samenstelling van de directie: 

 

Hannah Soepenberg (zakelijk leider) 

aangesteld per 1 september 2019  

 

relevante nevenfuncties: geen 

 

Coen Stuit (artistiek leider) 

aangesteld per 1 september 2018 

 

relevante nevenfuncties: dirigent Viotta jeugdorkest, Symfonisch orkest Purmerend, Sinfonia Hoorn, 

klarinetdocent Fluxus Zaandam 

  

Reflectie op de Governance Code Cultuur  
De Governance Code Cultuur (GCC 2019) stond in 2020 opnieuw hoog op de agenda van het 
bestuur en de directie. Er zijn nieuwe statuten ontwikkeld en het directiereglement is van een 

update voorzien. Tevens is er een richtlijn voor het tegengaan van ongewenste 

belangenverstrengeling vastgesteld en zijn er een drietal aanvullende documenten in de 

maak: ‘profielschets directie en medewerker’, ‘HR-reglement’ en ‘regeling 

(leden)commissies’.   

 

Het bestuur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. De bestuursleden worden niet 

betaald; de nevenfuncties en het rooster van aftreden staan vermeld op de website. De 

zittingstermijn voor bestuursleden is maximaal 2 termijnen van 4 jaar. In het najaar van 2019 

is besloten voorzitter Eduard van Regteren van Altena met één extra termijn te verlengen, 

vanwege het feit dat er net een nieuwe directie was aangetreden en de meerjarenfinanciering 

moest worden aangevraagd. In 2021 neemt de voorzitter afscheid samen met twee andere 

bestuursleden die aan het einde van hun termijn bij het Ricciotti zijn gekomen, dit zijn: 

penningmeester Els Wijmans en secretaris Margot Palmen. Besloten is dat bestuurslid Bas de 

Wilde het voorzittersstokje overneemt en er worden drie nieuwe bestuursleden gezocht om 

het bestuur compleet te maken.  
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Reflectie op de Code Culturele Diversiteit  
In 2020 is ondanks corona binnen het Ricciotti gewerkt 

aan het bevorderen van diversiteit en inclusie. 

Orkestlid Julia Koenen kwam vanaf september 

gedurende één dag in de week stage lopen bij zakelijk 

leider Hannah Soepenberg. Julia Koenen studeert in 

het derde jaar van Cultuur & Economie aan de HKU. 

Julia heeft een grote interesse in wereldmuziek en 

verschillende levensovertuigingen en wilde zich 

verdiepen in de diversiteitsambitie van het Ricciotti. 

Daartoe heeft zij een enquête uitgezet onder de leden 

van het Ricciotti over de zichtbare en onzichtbare 
verschillen (en overeenkomsten) tussen de leden en 

hun begrip van en visie op inclusie. Ter voorbereiding 

op de enquête heeft zij zich samen met Hannah 

Soepenberg, die een studieachtergrond in 

diversiteitsmanagement heeft, verdiept in actuele 

literatuur rondom inclusie, (super)diversiteit en 

organisatiecultuur. De uitkomsten van dit onderzoek 

worden in de vervolgstage van Julia Koenen 

geïnterpreteerd vanaf februari 2021.   

 
Orkestlid Louise tijdens een ensemble 

optreden op de Transgender Flag Day 

 

Reflectie op de Fair Practice Code  

Nu het Ricciotti de meerjarige subsidies van FCP en AFK toegekend heeft gekregen, kunnen 

we de aangekondigde voornemens op het gebied van de Fair Pratice Code ten uitvoer 

brengen. In afwachting van de CAO Muziekensembles die nog in ontwikkeling is, is besloten 

met ingang van 2021 het loongebouw en de 38-urige werkweek van de CAO Toneel en Dans 

te gaan volgen. Tevens is besloten de pensioenregeling uit te breiden vanaf 2021 en is er een 

vergoedingstabel opgesteld voor arrangeurs waarbij de duur, complexiteit van de muziek en 

graad van professionaliteit van de arrangeur (leden krijgen meer begeleiding) wordt 

meegewogen in de vergoeding. De tabel is van kracht vanaf 2021.  

 

Voor wat betreft 2020 en de coronaomstandigheden heeft solidariteit bij het Ricciotti 

bovenaan de agenda gestaan. Alle freelancers met wie afspraken waren gemaakt voor de 

voorjaarstournee zijn 100% gecompenseerd. Toen vervolgens de coronacompensatie van de 

overheid aan het Ricciotti werd uitgekeerd zijn er ook compensatievergoedingen voor de 

zomer- en wintertournee uitgekeerd of is er alternatief werk gecreëerd. Omdat de leden 

tijdens de eerste coronagolf weinig mogelijkheid hadden gehad om bij te verdienen, is er 

geen ledenbijdrage gevraagd voor de Niet Normaal! tournee. Voor wat betreft de interne 

omstandigheden: met de medewerkers met kinderen of medewerkers die moesten reizen 

naar kantoor zijn individuele afspraken gemaakt over werkomstandigheden en 

werkbelasting.  
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G: Reflectie op het vrijkaartenbeleid 

 
Het Ricciotti wil zoveel mogelijk drempels wegnemen voor het optimaal kunnen beleven van 

een optreden. Daarom zal het orkest nooit entreeprijzen vragen aan ons publiek. Als 
onderdeel van de financieringsmix vragen wij aan de instellingen en bestaande 

maatschappelijke initiatieven die ons benaderen wel een uitkoopsom met als voorwaarde dat 

dit niet wordt doorberekend aan het publiek. In 2020 waren de inkomsten van 

uitkoopsommen zeer gering, gezien het lage aantal optredens. 

 

H: Reflectie op de eventuele opmerkingen uit de verleningsbeschikking 

 
Het Ricciotti heeft voor de periode 2017-2020 het subsidiebedrag toegekend gekregen dat 

was aangevraagd: €45.000,- per jaar. Ondanks een zeer positieve beoordeling van het 

ondernemingsplan en de meerjarenbegroting heeft de commissie toch enkele vraagtekens 

en/of is zij van mening dat de toelichting of onderbouwing te summier was. Hieronder wordt 

kort ingegaan op de specifieke opmerkingen. 

 

De commissie mist een toelichting op risico’s met financiële consequenties. In onderdeel A.4 

wordt hier uitgebreid op ingegaan. Samengevat: de algemene reserve van het Ricciotti was 

mede gezien de subsidievoorwaarden beperkt om grote afwijzingen in de fondsenwerving 

per project op te kunnen vangen. Zeker in de pandemie blijkt het hebben van een eigen buffer 

van groot belang en de laatste ontwikkeling van corona is nog niet in zicht. Mede daarom 

achten wij het van belang de algemene reserve in 2020 iets verder te laten stijgen.   

 

De spreiding van de activiteiten binnen Amsterdam was in 2020 vanwege corona en de 

geringe mogelijkheden om op te treden niet op orde. Ook voor 2021 zal dit een 

aandachtspunt zijn, gezien de bijzondere omstandigheden.   

 

Het bestuur gaat in dit verslag ook in op de Code Culturele Diversiteit en de Governance 

Code Cultuur. Het bestuur erkent de opmerking van de commissie dat inspanningen omtrent 

de diversiteit binnen de organisatie omhoog kunnen en heeft met het aanstellen van zakelijk 

leider Hannah Soepenberg als ‘voortgangsbewaker diversiteit en inclusie’ een uitgebreide 

visie en actieplan kunnen ontwikkelen. 
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Bedankt! 

Het bestuur en de directie bedanken alle orkestleden van het Ricciotti ensemble voor hun  

onvoorwaardelijke betrokkenheid bij het Ricciotti in het afgelopen jaar. In het bijzonder 

bedanken wij de leden van de Ensemble Commissie, Programma Commissie en de orkest-

cheffen. Verder gaat onze dank uit naar alle componisten, arrangeurs, repetitoren, solisten 

en (digitale) vormgevers:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze personen/ organisaties gaven mede gezicht aan de activiteiten van het 

Ricciotti: 
Frans Boom (vaste vrijwilliger en fotospeurder van kantoor) 

Babette Greiner (vaste vrijwilliger en fotospeurder van kantoor) 

De vele vrijwilligers en contactpersonen op locatie 

Lies Rubing PR & Promotie ZIJ van hiernaast 

Hugo Herrera Tobón & Celine Wouters, vormgevers 

Wout Nooitgedagt (fotograaf / filmer) 

Tjoonk Geluid Video Licht (livestreamer) 

Rieks Soepenberg (editing Muzikale groet) 

Bram van den Berg, webbouwer 

Redmar de Haan, extern beheerder CrossmarX database 

Drukkerij SSP Cliteur: Just Lievense en Tamara Blokzijl 

 

 

Solisten: 

Henk Kraaijeveld 

Rikker van Huisstede 

Karin Strobos 

 

Repetitoren: 

Tim Kliphuis* 

Judith van Driel 

Lucas Dols 

 

Opdrachtcomposities: 

Micha Hamel 

Leonard Evers* 

Luke Dean 

Diego Soifer 

 

Compositiemodule: 

Arjan Linker 

Maarten Bauer 

Rodolfo Stornfelt 

Anne van Brunschot 

Arrangeurs: 

Misha Sporck * 

Julia Koenen * 

Jochem v. Hoogdalem * 

Hugo Bouma * 

Peter Keijsers *  

Tim Kliphuis * 

Douwe Nauta * 

Gerrit Jan Binkhorst 

Annemarie Hensens * 

Peter Davis * 

Remco Menting 

Daniel de Boer * 

Alisdair Pickering 

Geert Rubingh * 

Gijs Kramers *  

 

Winnaars 

Compositiewedstrijd 

Niels Hak 

Maarten Bauer 

Martin Valcke 

Overige deelnemers  

 

Juryleden 

Compositiewedstrijd 

Daan Manneke 

Leonard Evers 

Coen Stuit  

 

Kantoor: 

Coen Stuit  

Hannah Soepenberg 

Rosa Verkerke* 

Geert Rubingh* 

Manon van Gaal 

Laura Jonker 

*(oud)lid Ricciotti 
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In 2020 werkte het Ricciotti samen met de volgende maatschappelijk en culturele 

partners: 
De IMC Weekendschool 

Nationale Opera & Ballet 

Nationaal Jeugd Orkesten Nederland 

Codarts Conservatorium Rotterdam (compositieklas Paul van Brugge) 

Koninklijk Conservatorium Den Haag (compositieklas Martijn Padding, e.a.) 

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (compositieklas Wim Henderickx e.a.) 

Inforsa (locatie: Duivendrechtsekade, Amsterdam) 

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 

De Amerpoort, Baarn 

Geertjeshoeve, Utrecht 

HVO Querido, Amsterdam (locatie: Nachtopvang Poeldijkstraat en Amsterdams 

Coördinatiepunt Mensenhandel) 

Mentrum (locatie: kliniek Vlaardingenlaan Amsterdam) 

Resto VanHarte (locatie: Lombok, Utrecht en Groningen) 

Transgender Flag Day  

Openluchttheater Hertme 

Openluchttheater de Pinkenberg, Velp  

 

In 2020 besteedden o.a. de volgende media aandacht aan het Ricciotti: 

 
Klankwijzer 

Aankondiging van de compositiewedstrijd op p.6/7 van 

https://www.klankwijzer.nl/media/archief/klankwijzer_krant_week_25_2020/index.html 

Aankondiging van de Niet Normaal! tournee:  
https://www.klankwijzer.nl/nieuws/artikel/ensembles-van-ricciotti-per-fiets-door-

nederlandnbsp/01912a709a0f 

 

Parool (print en online) 

https://www.parool.nl/ps/fietsende-orkestleden-op-zoek-naar-mensen-die-vanwege-

corona-binnen-moeten-blijven~b3deb4c5/  

 

NPO 4 Muziekfabriek Lekkere track  

https://www.nporadio4.nl/fragmenten/audio/2020-08-19-lekkere-track-ricciotti-ensemble-

zomertournee 

 

Radio 4 Podium, nieuws 

https://www.nporadio4.nl/podium/nieuws/5492-ricciotti-compositiewedstrijd  

 

Arnhemse Koerier (print en online) 

https://www.arnhemsekoerier.nl/activiteit/item/998898/concert-ricciotti-ensemble 

 

Hengelo’s weekblad (print en online) 

https://www.hengelosweekblad.nl/nieuws/algemeen/998464/zomerconcert-in-

anderhalvemeteropstelling  

 

Borne Boeit 

https://www.borneboeit.nl/94632/nieuws/het-ricciotti-ensemble-niet-normaal (verslag) 

https://www.klankwijzer.nl/media/archief/klankwijzer_krant_week_25_2020/index.html
https://www.klankwijzer.nl/nieuws/artikel/ensembles-van-ricciotti-per-fiets-door-nederlandnbsp/01912a709a0f
https://www.klankwijzer.nl/nieuws/artikel/ensembles-van-ricciotti-per-fiets-door-nederlandnbsp/01912a709a0f
https://www.parool.nl/ps/fietsende-orkestleden-op-zoek-naar-mensen-die-vanwege-corona-binnen-moeten-blijven~b3deb4c5/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.parool.nl/ps/fietsende-orkestleden-op-zoek-naar-mensen-die-vanwege-corona-binnen-moeten-blijven~b3deb4c5/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.nporadio4.nl/fragmenten/audio/2020-08-19-lekkere-track-ricciotti-ensemble-zomertournee
https://www.nporadio4.nl/fragmenten/audio/2020-08-19-lekkere-track-ricciotti-ensemble-zomertournee
https://www.nporadio4.nl/podium/nieuws/5492-ricciotti-compositiewedstrijd
https://www.arnhemsekoerier.nl/activiteit/item/998898/concert-ricciotti-ensemble
https://www.hengelosweekblad.nl/nieuws/algemeen/998464/zomerconcert-in-anderhalvemeteropstelling
https://www.hengelosweekblad.nl/nieuws/algemeen/998464/zomerconcert-in-anderhalvemeteropstelling
https://www.borneboeit.nl/94632/nieuws/het-ricciotti-ensemble-niet-normaal
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Stadsblad Utrecht 

https://www.stadsbladutrecht.nl/nieuws/nieuwsflits/998459/zomerconcerten-van-

ricciotti-ensemble-in-utrecht-op-19-augustus 

 

Koninklijk Conservatorium 

https://www.koncon.nl/nieuws/melisse-markesteijn-krijgt-eervolle-vermelding-ricciotti-

compositiewedstrijd 

 

Ik toon 

https://iktoon.nl/agenda/ricciottis-compositiewedstrijd-finale/ 

 
 

Het Ricciotti ensemble wordt structureel ondersteund door: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze activiteiten zijn in 2020 daarnaast in belangrijke mate mogelijk gemaakt door 

bijdrages vanuit de volgende fondsen, overheden en sponsors: 
 

 

 

 

 

 

 

 

          NCF  
 

 

En natuurlijk door al onze groupies, mecenassen en vrienden! 

 

 

Namens het bestuur en directie van de Stichting Ricciotti ensemble, 

 

 

 

https://www.stadsbladutrecht.nl/nieuws/nieuwsflits/998459/zomerconcerten-van-ricciotti-ensemble-in-utrecht-op-19-augustus
https://www.stadsbladutrecht.nl/nieuws/nieuwsflits/998459/zomerconcerten-van-ricciotti-ensemble-in-utrecht-op-19-augustus
https://www.koncon.nl/nieuws/melisse-markesteijn-krijgt-eervolle-vermelding-ricciotti-compositiewedstrijd
https://www.koncon.nl/nieuws/melisse-markesteijn-krijgt-eervolle-vermelding-ricciotti-compositiewedstrijd
https://iktoon.nl/agenda/ricciottis-compositiewedstrijd-finale/

