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Inleiding tot dit bestuursverslag
Voor u ligt het bestuursverslag 2021 van het Ricciotti ensemble. Dit verslag dient als
verantwoording van en toelichting op de prestaties zoals deze zijn afgesproken met het
Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) ten aanzien van vierjarige subsidies Kunstenplan
2021-2024. Op basis van het handboek dat het AFK in de versie februari 2022 online
beschikbaar heeft gesteld, wordt in twee hoofdstukken op alle gevraagde toelichtingen
ingegaan. Als aanvulling op de gevraagde onderdelen wordt op een aantal onderdelen een
extra toelichting of analyse 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, die apart van dit bestuursverslag wordt
gepubliceerd. Binnen deze jaarrekening is ook de functionele exploitatierekening te vinden.
Om de leesbaarheid te vergroten is een samenvatting van het bestuursverslag 2021
opgenomen voorafgaand aan hoofdstuk 1. Hierin wordt een globaal overzicht gegeven van
de financiële en kwantitatieve prestaties. Een uitgebreider overzicht van realisatie van de
prestatieafspraken is verderop in het verslag terug te vinden, evenals een financiële analyse
en de (mogelijke) risico’s voor het Ricciotti.
Het bestuur, kantoor en orkest van de Stichting Ricciotti ensemble zijn zeer dankbaar voor
de meerjarige financiële ondersteuning van zowel het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)
als het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) voor de periode 2021-2024. De meerjarige
activiteitensubsidie heeft de organisatie in staat gesteld om het beleid ten aanzien van
talentontwikkeling door te zetten. Bovendien heeft dit ons de mogelijkheid gegeven om het
meerjarenbeleid opnieuw vorm te geven, waarbij onze visie op diversiteit & inclusie een
belangrijk onderwerp is.
We zijn de overheid erkentelijk voor de ruimhartige coronacompensatie in 2021, die via het
FCP is ontvangen. Net als 2020 was dit jaar door de aanhoudende coronapandemie voor
iedereen in allerlei opzichten uitzonderlijk. De invloed hiervan was groot op onder andere het
culturele leven en daarmee ook op de jaarplanning van het Ricciotti. Gedurende de eerst helft
van het jaar was het voor ons, vanwege het amateurkarakter van onze organisatie, niet
toegestaan om op te treden. Dankzij de steunmaatregelen en coulance van onze financiers
hebben we in die periode wel diverse digitale activiteiten kunnen ontplooien. Voorts bleef
gedurende het hele jaar onduidelijk hoe het virus zich zou ontwikkelen en wat voor
bijbehorende maatregelen genomen zouden moeten worden. Gelukkig werden in de tweede
helft van het jaar flink wat maatregelen versoepeld, waardoor we in het kader van het 51-jarig
jubileum van het Ricciotti alsnog tweemaal op tournee konden gaan, zij het in aangepaste zin.
We hebben er, evenals in 2020, steeds naar gestreefd om de talentontwikkeling van de
huidige generatie jonge spelers die in 2021 aan het Ricciotti verbonden waren, zo min
mogelijk in het geding te laten komen.
Wij zijn onze leden, medewerkers, partners en overige betrokkenen heel dankbaar voor hun
vertrouwen en wendbaarheid in een wederom ongekend moeilijk jaar.
Namens het bestuur van de Stichting Ricciotti ensemble,
Bas de Wilde, voorzitter
Chris van de Ven, penningmeester
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Samenvatting prestaties 2021
Het voortduren van de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende gevolgen en
maatregelen voor de culturele sector hadden grote invloed op de activiteiten van het Ricciotti
in 2021. De najaarstournee naar Andalusië van 2020 was verplaatst naar januari 2021, maar
moest helaas opnieuw worden uitgesteld. Ook de geplande opnamesessies voor het
jubileumalbum als alternatief voor deze buitenlandtour konden niet plaatsvinden. In plaats
daarvan is er in samenwerking met Ellen te Damme een videoclip gemaakt.
De geplande voorjaarstour in mei kon door de voortdurende maatregelen helaas ook niet
doorgaan. Ook hier gold dat de alternatieve plannen moesten worden afgeschaald. In het
voorjaar is er in samenwerking met Henk Kraaijeveld een videoclip gemaakt, die is ingezet
om de jubileumzomer aan te kondigen. Deze geplande jubileumtournee in de zomer van 2021
kon gelukkig wel doorgaan! Als eerste orkest in Nederland hebben we weer bijna als vanouds
door Nederland getrokken en voornamelijk buiten opgetreden. De plannen voor het najaar
konden gelukkig, doordat die toevallig in een periode vielen waarin redelijk veel mogelijk was,
zelfs uitgebreider plaatsvinden dan verwacht. Er is intensief gewerkt aan opnames van het
jubileumalbum en er konden zelfs op korte termijn optredens worden gepland en gerealiseerd.

Optreden AZC Amersfoort, zomertournee

Over al deze projecten heen is het ons gelukkig gelukt een compleet nieuw album op te
nemen. Daarnaast hielden we gedurende de maanden waarin het orkest niet bij elkaar kon
komen intensief contact met de leden via verschillende coaching-sessies. Samengevat leverde het Ricciotti de volgende kwantitatieve prestaties:
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Tabel kwantitatieve prestaties

Afspraak

Realisatie

Voorbereidingstraject

3

4*

Compositiemodule

3

3

Beroepsoriëntatie

3

6

Tournees

3

2

Eigen producties

40

26

Coproducties

35

11

Internationale producties

25

0

60**

77

30

20

60**

77

In Amsterdam

20

8

In de rest van Nederland

50

29

Buitenland

25

0

Buurtgerichte activiteiten

5

0

Digitale optredens

0

2***

Amsterdam

4000

643

In de rest van Nederland

10750

3379

Buitenland

5000

0

Buurtgerichte activiteiten

250

0

Digitale bezoekers

Niet gespecificeerd

121.500

Totaal bezoekers

20.000

±125.500

Schoolgebonden activiteiten Amsterdam

2

0

Buiten Amsterdam

4

0

Niet-schoolgebonden activiteiten Amsterdam

1

1

Buiten Amsterdam

0

2

Schoolgebonden activiteiten Amsterdam

250

0

Buiten Amsterdam

450

0

Niet-schoolgebonden activiteiten Amsterdam

50

35

Buiten Amsterdam

0

70

Activiteiten

Deelnemers
Voorbereidingstraject
Compositiemodule
Beroepsoriëntatie

Presentaties

Bezoekers

Cultuureducatie

Deelnemers

* normaal gesproken 3; 4 vanwege verplaatsing wintertournee 2020
** afspraak met FCP is 60 per jaar
***videoclips
****In hoofdstuk 1A.2 is een uitgebreidere versie van bovenstaande tabel opgenomen.
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Het Ricciotti sloot 2021 af met een positief exploitatieresultaat van €76.122 bij een
gerealiseerde omvang van €532.250 aan baten. Dit hoge exploitatieresultaat werd
veroorzaakt door coronacompensatie en loon- en prijsbijstellingen die hoger waren dan kon
worden uitgegeven, onder andere doordat de coronamaatregelen de uitvoeringen van
amateurkunst verboden.
Het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan zowel de algemene reserve, als de Covid-19
bestemmingsreserve, die daarmee stijgen naar respectievelijk €122.217 en €139.198. Samen
met de bestemmingsreserve 50-jarig jubileum van €10.000, die helaas in 2021 opnieuw niet
kon worden aangewend, vormen de reserves samen met het eigen vermogen een
totaalbedrag van €271.415.
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1.

Kwalitatieve verantwoording

1A. Toelichting en reflectie op de gerealiseerde
activiteiten
1A.1 Activiteiten
Winterweekenden
Data: 2-10 januari 2021
à van buitenlandtournee (als uitloop van 2020) - afgelast
à naar jubileumopnames; in groepen - afgelast
à naar videoclip La Vie en Pause & online Ricciotti Oriëntatie Academy
Inleiding
In de veronderstelling dat we in de wintermaanden van 2021 op enig moment met onze
orkestleden bij elkaar konden komen, organiseerden we een opnamesessie in plaats van de
oorspronkelijke Tour Andaluz naar Spanje. Verspreid over een aantal weekenden zou het
orkest in groepen van minder dan 30 musici opgesplitst werken aan repertoire voor het
nieuwe jubileumalbum. Vanwege de na de kerstvakantie aangescherpte coronamaatregelen
waren we genoodzaakt dit project op het laatste moment toch af te zeggen. Gelukkig konden
we het online gedeelte van het project overeind houden en is het gelukt om de videoclip La
Vie en Pause te lanceren. Aanvullend organiseerden we de beroepsoriëntatiemodule voor de
orkestleden van het Ricciotti, met een viertal online kennissessies, verzorgd door ons eigen
team, over ondernemerschap, fondsenwerving, branding en partituurlezen. Omdat we ons
zorgen maakten om het welzijn van de orkestleden en er maandenlang geen gelegenheid was
elkaar live te ontmoeten is er gedurende de maanden tijdens de lockdown op individuele basis
contact gehouden met de orkestleden.

Opnames videoclip La Vie en Pause, Winterweekenden
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Thema en repertoire
Om onze achterban tijdens de harde lockdown een hart onder de riem te steken, hebben we
ervoor gekozen een nieuwe corona-gerelateerde tekst op het beroemde liedje ‘La Vie en
Rose’ op muziek te zetten en uit te brengen als videoclip onder de nieuwe titel ‘La Vie en
Pause’. In het arrangement zijn muzikale verwijzingen naar de oorspronkelijk titel
opgenomen en ook in het beeld speelt de roos een belangrijke rol. De videoclip is om die
reden op Valentijnsdag uitgebracht. Zie hier de link:
https://www.youtube.com/watch?v=ZXFNzCmMu48
De audio is gebruikt als bonustrack op het nieuwe jubileumalbum, dat is verschenen in
2022.
Artistieke samenwerkingen
Om La Vie en Pause mogelijk te maken is samengewerkt met een aantal externe partners.
Tekstschrijvers Karen van Schaik en Julia Färber waren bereid hun tekst te laten gebruiken,
en vervolgens heeft arrangeur Konrad Koselleck een nieuw en aan de omstandigheden
aangepast arrangement geleverd. Zangeres Ellen ten Damme was bereid het liedje in te
zingen en te figureren in de video. Paul Pouwer van Power Sound Studio’s verzorgde de
geluidsopnames. Tot slot werkten we samen met filmer Aron Ludikhuijze en zijn assistent
Frank Wever voor de beelden van de videoclip.
Organisatie
Vanwege de coronamaatregelen kon het orkest niet bij elkaar komen. Het arrangement was
daarom zo ingericht dat opnames in kleine groepjes van maximaal 5 spelers kon worden
opgenomen. Om de reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken is ervoor gekozen het
arrangement zo klein mogelijk te houden. Met enkel bezette strijkers en houtblazers was het
mogelijk dit liedje met 17 spelers in kleine groepjes, uiteraard op 1,5 meter afstand, op te
nemen. De opnames vonden plaats in de studio van Power Sounds Studio’s in Amsterdam.
Omdat ten tijde van de beeldopnames een op straat samenkomen van maximaal 3 personen
gold, is de videoclip samengesteld uit door de orkestleden gemaakte thuisfilmpjes en
opnames van Ellen ten Damme op de Amsterdamse grachten.
Communicatie
Er is een kaart naar de groupies en relaties gestuurd om in de stille wintermaanden contact
te houden met de achterban en de video onder de aandacht te brengen. Daarnaast is de
videoclip via verschillende kanalen online gelanceerd en bereikte deze een voor het Ricciotti
ensemble record van ruim 108.000 views.

Voorjaarstournee mei 2021
Data: 5-15 mei 2021
à van Regenboogtournee, in ensembles - afgelast
à naar jubileumopnames, in groepen - afgelast
à naar ‘Videoclip Mensch, durf te leven’
Inleiding
Als voorjaarstournee 2021 stond tussen 5 en 15 mei de uitgestelde Regenboogtournee van
het voorjaar van 2020 op de planning. Vanwege de coronamaatregelen hielden we rekening
met een afgeschaalde variant van die tour waarin we zouden opereren met ensembles in
plaats van met het volledige orkest. Begin maart 2021 hebben we echter moeten besluiten
dat deze afgeschaalde variant niet haalbaar was. Het alternatief was om de periode te
benutten om de eerder in het jaar afgezegde opnamesessie in kleine groepen voor het
jubileumalbum op te tuigen. In afwachting van versoepeling van de coronamaatregelen met
betrekking tot amateurkunst werd een aantal weekenden gepland om in blazers- en
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strijkersgroepen enkele stukken op te nemen. Helaas kwam de versoepeling van de
maatregelen voor amateurmusici niet op tijd en hebben we het scenario last minute
afgeschaald naar de kleinst mogelijke versie van het project. Het resultaat was een nieuwe
videoclip.

Opnames videoclip Mensch, durf te leven, voorjaar

Thema en repertoire
Omdat we verwachtten dat de maatregelen zouden worden versoepeld op het moment dat
de videoclip lanceerklaar zou zijn, is ervoor gekozen een nieuwe versie te maken van het
beroemde liedje ‘Mensch, durf te leven. Daarnaast is de videoclip ingezet als aftrap van onze
jubileumzomer. Het arrangement is om die reden doorspekt met citaten uit het lijflied van het
Ricciotti ensemble: de Gepikte Vogel van Jurriaan Andriessen. De keuze van het liedje,
bekend geworden door Ramses Shaffy in de begin jaren van het Ricciotti, en het gebruik van
historische Ricciotti-foto’s in de clip versterken dit jubileumgevoel. Zie hier de link:
https://www.youtube.com/watch?v=zXgbf_t67vo. De audio van de videoclip is gebruikt
voor het nieuwe jubileumalbum, dat is verschenen in 2022.
Artistieke samenwerkingen
Ook voor de totstandkoming van deze videoclip werd er samengewerkt met externe partners.
Jazz-zanger Henk Kraaijeveld was bereid het liedje in te zingen en te figureren in de videoclip.
Net als bij de eerdere videoclip van 2021 is het arrangement gemaakt door Konrad Koselleck,
zijn de geluidsopnames verzorgd door Power Sound Studio’s en werd er voor de beelden
samengewerkt met filmer Aron Ludikhuijze.
Organisatie
Ditmaal is er voor gekozen om wel het hele orkest mee te laten spelen tijdens de opnames,
maar wederom in kleine groepjes om het samenkomen van meer dan 30 personen te
voorkomen. De opnames sessies vonden plaats in Akoesticum in Ede. Voor de opnames
hebben we een eigen teststraat opgezet en is op 1,5 meter afstand gewerkt. Omdat het weer
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toegestaan was met meer dan 3 personen op straat te zijn, was het deze keer mogelijk alle
orkestleden in de clip in beeld te brengen.
Communicatie
De videoclip is via verschillend kanalen online gelanceerd en bereikte ruim 13.500 views.

Zomertournee: Ricciotti’s Gouden Jubileumtour
Data: 6-21 augustus 2021
à Jubileumtournee ter gelegenheid van 51 jaar Ricciotti bleef gehandhaafd
Inleiding
Doordat er in het late voorjaar van 2021 door de overheid versoepelingen van de coronamaatregelen werden ingevoerd, konden we de zomertour grotendeels zoals gepland door
laten gaan. Na bijna 1,5 jaar nauwelijks met het hele orkest samengespeeld te hebben konden
we onze jonge orkestleden eindelijk weer compleet samenbrengen en ons steeds uitgestelde
(daardoor inmiddels 51-jarige) jubileum vieren met onze leden, achterban en andere
belangstellenden. Voor het eerst in die 1,5 jaar konden we, ook al was het voor relatief kleine
groepen, ons weer tonen en laten horen aan het publiek. De oorspronkelijke geplande
afsluiting van de tour, een groot jubileumevenement voor alumni, kon doordat er nog altijd
beperkende maatregelen golden voor grote groepen, helaas niet plaatsvinden. Gelukkig
konden andere geplande extra jubileumactiviteiten, zoals het uitbrengen van de jubileumeditie
van het magazine en de lancering van groot fotoarchief voor alumni, wel doorgaan. Ook
konden we halverwege de tour 3 dagen lang de studio in om de in het voorjaar afgezegde
opnamesessies voor het jubileum album alsnog te laten plaatsvinden.

Optreden Vondelpark Openluchttheater – Amsterdam, zomertournee
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Thema en repertoire
De zomertour 2021 stond volledig in het teken van het inmiddels 51-jarig jubileum. Het
programma bestond uit repertoire waarmee je een feestje kunt bouwen, zoals de verjaardag
ouverture van Beethoven, de Marche Joyeuse van Chabrier, a Felicidade van Jobim en Fiesta
a la King van Tito Puente. Verder speelden wij werken die verbonden zijn aan het Ricciottiverleden; composities van oud-dirigenten zoals Leonard van Goudoever en Leonard
Evers,werken van componerende leden en oud-leden zoals Hugo Bouma en Chiel Meijering
en werken van componisten die belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van het Ricciotti
ensemble en daardoor altijd een beetje aan ons verbonden zijn zoals Jurriaan Andriessen en
Willem Breuker. Als vanouds bestond het repertoire uit alle mogelijke genres: klassieke
werken uit allerlei tijden, jazz, pop, wereldmuziek en nieuwe composities en premières.
Artistieke samenwerkingen
Voor de jubileumtournee is er met verschillende artistieke partners samengewerkt. Deze keer
waren er vanwege het jubileum, nog meer dan anders, oud-artistiek leiders en oud-leden
betrokken bij de tour. Violist, componist, improvisator en oud-concertmeester Tim Kliphuis
was de gedroomde solist voor deze tournee. Behalve als solist was hij ook als componist
actief. Maar liefst 4 werken van zijn hand stonden op het programma. Gedurende het
repetitieproces fungeerde hij verder als jazzrepetitor en heeft hij ook nog een
improvisatieworkshop voor de leden verzorgd. Oud Ricciotti-dirigent Ali Groen leidde de
blazersrepetitie en oud-artistiek leider en dirigent Gijs Kramers leidde de strijkersrepetitie en
was bovendien verantwoordelijk voor het componeren van het gebruikte loopstuk. Speciaal
voor het jubileum waren er deze keer twee opdrachtcomposities. Oud lid, oud-artistiek leider
en oud-dirigent Leonard Evers componeerde een feestelijk nieuw werk en verzorgde tijdens
het repetitieproces de beroepsoriëntatiemodule. Verder ging er nog een feestelijke
jubileumcompositie in première van de hand van Micha Hamel. Behalve met deze
componisten werd er samengewerkt met 9 verschillende arrangeurs, van wie maar liefst 8
een Ricciottiverleden hadden. Tijdens de opnamedagen, waarop gewerkt werd aan opnames
voor het nieuwe jubileumalbum, werd samengewerkt met geluidstechnicus Joris Wolff van
Power Sounds Studio’s. Dirigent Coen Stuit werd tijdens de opnamesessies bijgestaan door
Ricciotti-medewerker Geert Rubingh en oud-lid Ian de Jong.
Organisatie
Hoewel er eindelijk weer wat vrijheid was, waren veel van onze sociale
samenwerkingspartners vanwege de hoge besmettingscijfers nog erg terughoudend met het
toelaten van externen binnen hun instellingen. Het was daardoor veel moeilijker dan
gebruikelijk om optredens te organiseren. We hebben dan ook vooral ingezet op
openluchtoptredens en namen daarmee de bijbehorende klimatologische risico’s voor lief.
Helaas werden er door de extra maatregelen van 9 juli vlak voor en zelfs nog tijdens de
repetitieperiode, door onder andere het intrekken van vergunningen door gemeentes, veel
optredens afgezegd. Maar vanwege het onvermoeibaar doorzoeken van het team, geluk wat
betreft het weer en onverschrokkenheid van sommige medewerkers bij onze sociale
samenwerkingspartners, is het tijdens de tour toch gelukt steeds weer nieuwe locaties te
vinden die ons binnen de regelgeving durfden te verwelkomen. We kijken met trots terug op
een tour, waar we door de afzeggingen met nauwelijks 10 optredens aan begonnen en
desondanks aan het eind van de rit toch 26 optredens verzorgd hebben. Gedurende de hele
repetitieperiode waren we te gast in Cultuur Kwartier Sneek. Doordat we het hele gebouw
dag en nacht tot onze beschikking hadden, konden we door een streng corona ’regime’ te
hanteren een eigen coronabubbel creëren. Dit regime bestond uit allerlei maatregelen en heel
veel testen, onder andere met behulp van ingehuurde professionals, totdat de incubatietijd
verstreken was en we ons veilig binnen de bubbel konden bewegen. Na de repetitieperiode
werd de bubbel gehandhaafd door afstand te houden van het publiek. Dit remde de voor het
Ricciotti zo gebruikelijke interactie met het publiek en onbevangenheid zeer, maar
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desondanks hebben de leden zich formidabel aan de maatregelen gehouden, is het gelukt de
bubbel te handhaven en is er niemand besmet geraakt. Ook tijdens de opnamedagen in het
Muziek Centrum van de Omroep in Hilversum konden we onze bubbel relatief gemakkelijk
bewaken.
Communicatie
Aan het begin van de zomer in de aanloop naar de jubileumtour is de jubileumeditie van het
jaarlijkse magazine uitgebracht:
https://issuu.com/ricciotti/docs/210602_ricciotti-magazine-2021-final-lr/26.
De jubileumeditie was wat uitgebreider dan gebruikelijk, met onder andere een bijdrage van
Thea Derks, die in het compositieverleden van het Ricciotti dook, en interviews met oudleden, die terugblikten op hun tijd

Optreden met Tim Kliphuis, Riekerhaven - Amsterdam, zomertournee

bij het Ricciotti, waaronder dirigent Bas Wiegers. Verder is er een tijdlijn “51 jaar Ricciotti”
opgenomen in het magazine. De foto’s die gebruikt zijn voor deze tijdlijn zijn een selectie uit
het eerder gelanceerde fotoarchief 51 jaar Ricciotti. Dit fotoarchief is samengesteld door de
vrijwilligers Babette Greiner en Frans Boom en is beschikbaar gemaakt voor alumni. Tijdens
de tour mochten we in 26 optredens 2710 bezoekers verwelkomen. Door de beperkingen van
overheidswege op de bezoekersaantallen bij evenementen is dat wat lager dan gebruikelijk is
voor ons. Desondanks is er een groot aantal van ongeveer 75 nieuwe donateurs aangetrokken
tijdens de zomertour. De regionale pers heeft onze berichten goed overgenomen en onze
optredens gevolgd, wat resulteerde in onder andere deze publicatie met uitgebreid
beeldverslag:
https://www.borneboeit.nl/107224/nieuws/jubileumfeestje-met-het-ricciotti
Tot slot maakte filmer Aron Ludikhuijze een aftermovie:
https://www.youtube.com/watch?v=qpioYECxTJk
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Najaarstournee: Ricciotti’s Jubileumsessies #2
Data: 17- 24 oktober 2021
à van buitenlandtournee, afgelast
ànaar projectweek in de studio, tutti: #jubileumalbum #diversiteitsworkshops
#compositiemodule én #optredens
Inleiding
De Tour Andaluz, die in januari 2021 geen doorgang kon hebben, was aanvankelijk uitgesteld
naar het najaar van 2021. Maar ook in het najaar bleek een reis naar het buitenland niet
mogelijk. Evenmin waren openluchtoptredens, zoals in de zomertour, in het najaar geen optie.
Omdat tot enkele weken voor de najaarstour niet te voorspellen was of binnenoptredens
überhaupt toegestaan waren, besloten we ons te richten op activiteiten die zeker door konden
gaan. We vonden het belangrijk om in elk geval, ook als publiek bereiken niet mogelijk zou
zijn, te werken aan de talentontwikkeling van onze leden en daarmee de samenhang en de
voortgang van het orkest als geheel te bewaken. We kozen er daarom voor om deze periode
anders in te vullen dan gebruikelijk, en organiseerden studiosessies. Hierin werd het
resterende repertoire voor het jubileumalbum opgenomen. Verder konden we dan eindelijk
de beloofde start maken met de meerdaagse diversiteitsworkshops en ondertussen onze
compositiemodule in samenwerking met de conservatoria door laten gaan. Omdat de
opnamesessie voorspoedig verliep en de maatregelen relatief mild waren gedurende de
projectperiode, zijn we er uiteindelijk toch nog in geslaagd 10 optredens te verzorgen,
waarvan vele spontaan waren of op het laatste moment waren georganiseerd. Hiermee
hebben we 1314 personen weten te bereiken, meer dan we vooraf hadden durven hopen. De
interactie met het publiek was overweldigend en heeft het zelfvertrouwen van onze leden een
flinke boost gegeven. Het geplande optreden in het Muziekcentrum van de Omroep in
Hilversum kon gelukkig ook plaatsvinden en was daarmee een waardige afsluiter.

Studio-opnames in Muziekcentrum van de Omroep, najaarstournee
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Thema en repertoire
Het repertoire bestond tijdens deze projectweek uit de resterende werken voor het
jubileumalbum. Dit waren enkele orkestwerken die niet in het jubileumprogramma pasten, met
name een aantal werken met verschillende solisten. Om eventuele optredens en het gehoopte
slotoptreden mogelijk te maken, werd het programma verder aangevuld door een aantal
werken uit de zomertour te hernemen.
Artistieke samenwerkingen
Om de opnames voor het jubileum album mogelijk te maken is er dit keer in tegenstelling tot
de gebruikelijke werkwijze samengewerkt met verschillende solisten die elk een stuk met ons
opnamen. Solist van de zomertour violist, componist en oud-concertmeester Tim Kliphuis
was wederom te gast omdat een van zijn composities hernomen werd. Verder werd er
samengewerkt met jazzpianist en componist Ramon Valle, mezzosopraan Karin Strobos,
zangeres en componiste Karsu Donmez en klarinettist-saxofonist, componist en oud-lid
David Kweksilber. Er werd met 4 verschillende arrangeurs samengewerkt waarvan 2 oudleden. De jazzrepetities werden geleid door dirigent Nick Caris en Lucas Dols van Sounds of
Change verzorgde de meerdaagse diversiteitsworkshops. Tijdens de opnamedagen werd
samengewerkt met geluidstechnicus Paul Pouwer van Power Sounds Studio’s. Dirigent Coen
Stuit werd tijdens de opnamesessies bijgestaan door Geert Rubingh en Ian de Jong.
Organisatie
De wat kortere repetitieperiode dan normaal, inclusief de overnachtingen, vond plaats in de
Fiep Westendorp School in Amsterdam. De opnamesessie vond, net als in de zomertour,
plaats in studio 5 in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Er waren tijdens dit
project relatief weinig coronamaatregelen van kracht. Het vele testen en het creëren van een
bubbel en het daarmee gepaard gaande afstand houden van publiek zoals in de zomer, was
daarom niet nodig.
Communicatie
Omdat de tour in eerste instantie overwegend in de studio zou plaatsvinden, is geen flyer
gedrukt en verstuurd, maar is ingezet op een intensieve social mediacampagne. Diverse leden
en betrokkenen bij de opnames gaven via interviews en pakkend beeldmateriaal een inkijkje
in het opname- en repetitieproces en hun drijfveer om bij Ricciotti betrokken te zijn. Deze
campagne leverde zowel op Facebook op als op Instagram veel fijne reacties op.

1A.2 Kwantitatieve prestatieafspraken
In de tabel op de volgende pagina is te zien welke jaarlijkse prestatieafspraken er zijn
gemaakt voor de periode 2021-2024, en in hoeverre deze afspraken zijn gerealiseerd. Voor
extra duidelijkheid zijn de doelstellingen per tournee uitgesplitst. Daaronder wordt er een
toelichting gegeven.
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Tabel jaarlijkse prestatieafspraken periode 2021-2024

Prestatieafspraken

Afspraak

Realisatie WT,
extra

VT

ZT

NT

Voorbereidingstraject

4****

4

1

1

1

1

Compositiemodule

3

3

1

1

1

Beroepsoriëntatie

3

6

4

1

1

Tournees

4****

2

0

1

1

Eigen producties

40

26

0

20

6

Coproducties

35

11

6

5

Internationale
producties

25

0

Voorbereidingstraject**

60*

77

42

42

Compositiemodule

30

20

Beroepsoriëntatie**

60

77

42

42

In Amsterdam

20

8

4

3

In de rest van NL

50

29

22

7

Buitenland

25

0

Buurtgerichte
activiteiten

5

0

Digitale optredens

0

2*****

1

1

Amsterdam bezoekers
Deelnemers

4000

643
+ 77**

0
+ 17

0
+ 42

450
+ 42

193
+ 42

Rest van Nederland

10750

3369

2260

1109

Buitenland

5000

0

Buurtgerichte
activiteiten

250

0

Aanvullend***

Activiteiten

Deelnemers
17

42

20

Presentaties
1 Zoef

Bezoekers/deelnemers naar locatie
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Prestatieafspraken
(vervolg)

Afspraak

Realisatie WT,
extra

VT

Digitale bezoekers

niet gespecificeerd

± 121.500

108.000

13.500

Totaal bezoekers

20.000

± 125.500

108.000

13.500

Schoolgebonden
activiteiten Amsterdam

2

0

Buiten Amsterdam

4

0

Niet-schoolgebonden
activiteiten Amsterdam

1

1

Buiten Amsterdam

0

2

Schoolgebonden
activiteiten Amsterdam

250

0

Buiten Amsterdam

450

0

Niet-schoolgebonden
activiteiten Amsterdam

50

35

Buiten Amsterdam

0

70

Totaal deelnemers
cultuureducatie

750

105

ZT

NT

2702

1321

Aanvullend***

Cultuureducatie

1
2
Omniband

Deelnemers educatie

35
70
Omniband

WT = wintertournee (****uitzondering vanwege doorschuiven najaarstournee van 2020 naar jaarwisseling 2021),
VT= voorjaarstournee; ZT = zomertournee; NT = najaarstournee
* Prestatieafspraak met FCP is 60 deelnemers.
** De kolommen tellen niet op, omdat er overlap is tussen de tours vanwege de deelnemers van Ricciotti zelf
*** Aanvullende kolom bestaat uit activiteiten door Zoef en Omniband
***** Videoclips

Optredens
Het Ricciotti heeft in 2021 vanwege corona niet alle prestatieafspraken kunnen behalen. De
voorjaarstournee, die gepland stond voor mei, kon vanwege de komst van corona en de
afgekondigde maatregelen niet doorgaan. In de zomer kon er gelukkig wel een tournee
plaatsvinden. Helaas kon Ricciotti vanwege de voorzorgsmaatregelen minder optredens op
een dag verzorgen dan gebruikelijk. Desondanks hebben we door Nederland getoerd en maar
liefst 26 openluchtoptredens kunnen realiseren in Amsterdam, Utrecht, Hertme, Sneek,
Eindhoven, Bunnik, Hilversum en vele andere plaatsen.
In voorbereiding op de najaarstour was tot kort van tevoren onduidelijk of er voor publiek
mocht worden opgetreden. Er kon, in tegenstelling tot de zomer, in het najaar niet worden
opgetreden op openluchtlocaties, en de regels voor binnenlocaties bleven veranderen.
Daardoor was het zeer moeilijk om afspraken te maken met instellingen en andere
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organisaties zolang onduidelijk was welke maatregelen zouden gaan gelden. Om die reden
besloten we tijdens de najaarstour de nadruk te leggen op continuïteit en talentontwikkeling,
en een vorm te kiezen waarbij de kans van doorgaan het grootste was. Deze vorm bestond
voornamelijk uit het werken aan de studio-opnames voor het nieuwe jubileumalbum. Er was
echter tijd ingeruimd voor eventuele spontane optredens, voor het geval de omstandigheden
dat toe zouden laten. Hoewel er slechts 1 slotoptreden gepland stond, zat het ons nu wel
mee en bleek er meer mogelijk. We hebben uiteindelijk in 4 dagen nog 10 extra optredens
kunnen verzorgen in Amsterdam, Utrecht, Hilversum en ander locaties. Naast deze
liveoptredens zijn er in de winter en het voorjaar van 2021 twee videoclips gemaakt, die online
een groot bereik hadden.
De afspraak met het AFK is dat Ricciotti jaarlijks 25% van de activiteiten in Amsterdam
realiseert. Met een totaal van 100 per jaar komt dat neer op 25 activiteiten in Amsterdam.
Hiervan zijn er normaal gesproken 20 optredens, en de overige 5 zijn buurtgerichte
activiteiten. In 2021 realiseerde het Ricciotti 40 optredens, waarvan er 3 onder cultuureducatie
vielen. De buurtgerichte activiteiten konden niet plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen.
Om aan 25% van het totaal van 40 te komen, hadden we dus 10 activiteiten in Amsterdam
moeten realiseren Zoveel waren er inderdaad oorspronkelijk gepland, maar helaas werd op
het laatste moment een optreden afgezegd door de locatie, zodat we uiteindelijk op 9
optredens uitkwamen.

Optreden op 1,5 meter afstand bij Theater Lombok, Utrecht, zomertournee
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Voorbereidingstraject
Voorafgaand aan iedere tournee vindt een voorbereidingstraject plaats: in vijf á zes dagen
wordt onder leiding van artistiek leider en dirigent Coen Stuit een grote hoeveelheid repertoire
ingestudeerd. Repetities zijn van ’s ochtends vroeg tot 's avonds laat. Bij ieder project zijn
enkele repetities onder leiding van gespecialiseerde repetitoren: voor blazers, strijkers en
lichte muziek. De repetitoren zijn allen specialisten afkomstig uit het professionele werkveld
en zijn regelmatig oud-leden van het Ricciotti. Per voorbereidingstraject wordt bekeken welke
repetitor het beste past bij het thema van de tournee en het repertoire dat op de lessenaar
ligt. Indien wenselijk worden er extra specialisten aangetrokken. In 2021 is veel anders
gelopen dan gebruikelijk. De videoclips in de winter en het voorjaar zijn met een uur
voorbereiding per instrumentgroep opgenomen onder leiding van Coen Stuit. Voor de
jubileumtour is wel de gebruikelijke werkwijze gehanteerd: Gijs Kramers, Tim Kliphuis en Ali
Groen waren als repetitoren betrokken bij dit proces. De voorbereiding van najaarstour zag
er wat anders uit dan gebruikelijk. Er is 4 dagen gerepeteerd en aan workshops gewerkt, maar
omdat het ging om veel minder repertoire dan het Ricciotti gewend is, is gekozen voor alleen
een repetitor licht repertoire, in de persoon van Nick Caris.
Talentontwikkeling
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. Door middel van ‘leren door te doen’
proberen wij onze leden vaardigheden mee te geven die complementair zijn aan het
conservatorium of andere opleidingen. Deelnemers worden uitgenodigd om zich muzikaaltechnisch en artistiek-sociaal te ontwikkelen.
Gedurende de eerste maanden van 2021 waren er nog altijd zeer strenge regels van kracht
en waren we genoodzaakt de meeste van onze geplande activiteiten af te zeggen. Toch
hebben we, net als in 2020, geprobeerd op andere manieren aan de talentontwikkeling te
werken.
We vonden het van groot belang contact te houden met de leden; zo is er een vinger aan de
pols gehouden door middel van telefoongesprekken. Deze gesprekken waren coachend van
aard, maar ook het persoonlijke welzijn van de leden kwam uitgebreid aan bod.
Daarnaast is er, ter vervanging van de wintertournee in januari 2021, de Ricciotti Oriëntatie
Academy ontwikkeld. Deze Academy bestond uit online kennissessies op het gebied van
profilering, fondsenwerving, ondernemerschap en partituurlezen, gecombineerd met online
“bustijd” (onderling contact). De kennissessies werden door de eigen medewerkers van het
Ricciotti gegeven en de bustijd werd door de leden zelf georganiseerd.
Met name in de tweede helft van 2021 bleek er gelukkig meer mogelijk en hebben we twee
tours kunnen organiseren, waarin het orkest als geheel bij elkaar kon komen. We konden
eindelijk weer werken aan de talentontwikkeling van onze leden, zoals we dat gewend zijn.
Naast al deze gebruikelijke leerzame situaties en momenten, was er tijdens zowel de zomerals de najaarstour een deel ingeruimd voor studio-opnames voor het nieuwe jubileumalbum.
Deze dagen werden als zeer leerzaam ervaren, omdat op een heel andere wijze werd gewerkt
dan de leden van Ricciotti gewend zijn.
Beroepsoriëntatiemodule
De gebruikelijke beroepsoriëntatiemodule in de vorm van een workshop van een oud-lid of
andere bekende professional die over zijn carrière vertelt, kon ook weer plaatsvinden. Ouddirigent en componist Leonard Evers en workshopleider Lucas Dols vertelden over hun
beroepspraktijk. Ook de compositiemodule in samenwerking met de conservatoria van
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Amsterdam, Den Haag en Rotterdam kon doorgaan. In totaal konden 4 compositiestudenten
hieraan deelnemen.

Diversiteitsworkshop gegeven door Lucas Dols, zomertournee

De diversiteitsworkshops onder leiding van Lucas Dols van Sounds of Change, zoals
voorgenomen in de nieuwe beleidsplannen, zijn in 2021 begonnen. Aanvankelijk stonden die
gepland voor het voorjaar, maar zij vonden pas plaats in het najaar, wegens het afgelasten
van de voorjaarstour. De resultaten van deze workshops zijn al direct in de praktijk toegepast.
In 2022 zullen er meer workshops plaatsvinden en zal dit onderdeel hopelijk uitgroeien tot een
vast onderdeel van het programma.
Educatie
Het educatieprogramma van Ricciotti bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan sommige
afspraken zijn met AFK en andere met FCP. Een belangrijke afspraak met AFK is het geven
van schooloptredens en -activiteiten, zowel op primair onderwijs als voortgezet onderwijs.
Omdat voor de scholen veel restricties golden, konden we hier in 2021 helaas niet aan
voldoen. Gelukkig lukte het wel om nog 3 niet school-gebonden activiteiten voor kinderen te
realiseren, waarvan er 2 door de Omniband, bestaande uit Ricciotti-leden, werden uitgevoerd
bij samenwerkingspartner IMC Weekendschool voor nieuwkomerskinderen.
Het educatieprogramma zoals afgesproken met FCP, bestaat uit 3 verschillende onderdelen.
Het eerste onderdeel zijn workshops voor en na een optreden, waarbij het publiek kans krijgt
om op instrumenten te spelen van leden van het orkest. Ook dit kon door de 1,5 meter
restrictie niet doorgaan. Het onderdeel gast-dirigeren gelukkig wel: in de zomer- en
najaarstour zijn er in totaal 15 deelnemers geweest die het orkest hebben gedirigeerd.
De voorgenomen nieuwe vorm van het Junior Ricciotti (JuR), waabij musici van 12 tot 19 jaar
de kans krijgen om een dag uit het leven van Ricciotti te kunnen meemaken, kon nog niet
plaatsvinden, omdat samenwerken met jeugdorkesten nog niet mogelijk was. Echter, voor
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het voorjaar van 2022 staat de eerste samenwerking inmiddels gepland. Bovendien gaat dan
de nieuwe dirigentenmodule van start, in samenwerking met het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag. Hoewel ook deze module vanwege corona moest worden uitgesteld, is deze in
2021 wel verder uitgewerkt.
Extra projecten
Normaal gesproken vinden er buiten de tournees altijd extra projecten plaats. In 2021 zouden
we bijvoorbeeld de reeds in 2020 geplande expeditie naar Brazilië laten plaatvinden. Helaas
kon deze ook in 2021 niet doorgaan, maar we zijn verheugd te kunnen melden dat deze
expeditie in juli 2022 alsnog zal plaatsvinden. In samenwerking met oud-artistiek leider
Leonard Evers, Dutch Culture en jeugdorkest Santa Marcelina Cultura, werkt het Ricciotti in
São Paulo aan het opzetten van een spin-off. Een aantal sleutelspelers van het Ricciotti zal
afreizen om hieraan bij te dragen.
Een ander voorbeeld van extra activiteiten is het bieden van ondersteuning bij het verder
ontwikkelen van ensembles die vanuit het Ricciotti zijn ontstaan. In 2020 was al geholpen bij
het opstarten, positioneren, profileren en beginnende fondsenwerving van deze ensembles.
In 2021 is dat werk voortgezet en hebben twee van deze ensembles namens het Ricciotti
optredens verzorgd. Zoals hierboven al vermeld, gaf de Omniband 2 optredens bij IMC
Weekendschool. Verder trad ensemble Zoef namens het Ricciotti op tijdens de uitreiking van
de Zilveren Anjer in het Paleis op de Dam in Amsterdam.
Compositiemodule
In 2019 en 2020 zijn verschillende compositieopdrachten verstrekt voor composities die door
alle gevolgen van corona nog niet uitgevoerd konden worden. In 2021 konden enkele van
deze stukken eindelijk hun première beleven. De opdrachtcomposities van Leonard Evers en
Micha Hamel zijn tijdens de Gouden Jubileum-tournee in de zomer van 2021 uitgevoerd. De
compositiemodule
2021
is,
ondanks
de
afgezegde
tours,
grotendeels
doorgegaan. Compositiestudenten van de conservatoria van Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam en Utrecht hebben hun schetsen ingediend en daar ook feedback op ontvangen.
Het resultaat van de module uit 2020 van Arjan Linker is in de zomer van 2021 tijdens de
Gouden Jubileum-tournee alsnog uitgevoerd. Het moduleresultaat van Maarten Bauer uit
2020 zal in de zomer van 2022 worden uitgevoerd. Omdat we tijdig voorzagen dat de
voorjaarstournee 2021 waarschijnlijk in ensembles moest plaatsvinden, hebben we de
module studenten schetsen laten maken voor alleen de strijkers of alleen de blazers. Helaas
konden deze tournee en ook de workshop niet doorgaan. Omdat dit vooraf gecommuniceerd
was met de studenten, konden modules van Rodolfo Stornfelt en Anna van Brunschot
desondanks worden afgesloten. Modulestudenten Jamie Alpherts en Euripides Dionysiadis
hebben tijdens de opnamesessies in het najaar hun schetsen tijdens de workshops getest
met het orkest en hun stukken zullen in het voorjaar van 2022 worden uitgevoerd.
Arrangementen
Ondanks het afschalen van enkele tours in 2021 zijn er toch flink wat arrangeeropdrachten
verstrekt. Er zijn in 2021 16 nieuwe arrangementen gemaakt door 14 verschillende arrangeurs,
waarvan er 2 leden en 9 oud-leden waren.
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Eén van de 10 extra optredens van de najaarstournee, Ikea Amsterdam

1A.3 Deelnemers en toeschouwers
Deelnemers
In 2021 zag het aantal, de gemiddelde leeftijd en de gemiddelde achtergrond van de
orkestleden er anders uit dan gebruikelijk. Doordat de najaarstour van 2020 was
doorgeschoven naar januari 2021 stonden er in plaats van drie maar liefs vier tours op het
programma van 2021. Twee van die tours konden doorgaan, maar de andere twee zijn
vervangen door het produceren van twee videoclips. Hiervoor kwam het orkest, al dan niet
compleet, toch samen. Daarnaast hadden we in 2021 besmettingen door corona en waren er
door deze last-minute afzeggingen meer invallers nodig dan gebruikelijk. Dit heeft ertoe geleid
dat we in 2021 maar liefst 77 deelnemers hebben gehad: 41 daarvan waren vaste leden, de
overige 36 waren invallers.
Het muzikale leven heeft gedurende de pandemie grotendeels stilgestaan. Studenten- en
andere
amateurorkesten
hebben
vrijwel
niet
gespeeld
en
afstuderende
conservatoriumstudenten stroomden minder dan normaal uit, omdat er geen werk voor hen
was. Het gevolg voor ons was dat er veel minder dan normale uitstroom van wat oudere leden
was. Daardoor steeg de gemiddelde leeftijd. Desondanks waren er audities nodig om de
gaten van afwezigen te vullen. Een ander gevolg van de coronasituatie was dat zich maar heel
weinig amateurspelers voor audities meldden. Bovendien waren de last-minute invallers leden
met een professionele achtergrond of ruime Ricciotti-ervaring, of beide. Dat is simpelweg
noodzakelijk om geschikt te zijn om op heel korte termijn in te kunnen vallen, je de muziek
eigen kunnen maken en de typische Ricciotti-werkwijze op kunnen pikken. Hiervan waren er
in 2021 maar liefs 12, een veel hoger aantal dan gebruikelijk. De professionele invallers
hoeven, in tegenstelling tot de vaste leden, geen contributie te betalen om mee te doen.
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Al met al is het gevolg van al deze omstandigheden dat we de gewenste verhouding tussen
amateurspelers en kunstvakstudenten niet hebben gehaald in 2021. Van de 77 deelnemers
waren er 27 amateurs en de overige 50 deelnemers studeerden of waren afgestudeerd aan
een kunstvakopleiding. Dat betekent dat in dit geval 35,1% amateur was. Omdat er bij
Ricciotti een aantal leden is dat een kunstvakopleiding volgt of heeft gevolgd, maar niet het
desbetreffende kunstvak in het orkest daadwerkelijk in praktijk brengt worden deze leden
gecategoriseerd als amateur. De leeftijd was in 2021 hoger dan gebruikelijk en daarom
hebben we ook de gewenste verhouding tot en met 24 jaar en ouder niet gehaald. Met 31
deelnemers die 24 jaar of jonger waren was het percentage van deze leeftijdscategorie
40,3%. Zie hiervoor ook bijlage I, Deelnemerslijst 2021.
De verwachting voor 2022 is dat die gemiddelde leeftijd snel zal dalen en weer zal uitpakken
zoals gebruikelijk is bij het Ricciotti. Veel vaste spelers hebben namelijk al aangekondigd te
moeten stoppen door professionele bezigheden. Daardoor zal de komende tijd gebouwd
moeten worden aan een nieuwe generatie spelers. Hoewel misschien minder abrupt en snel
dan de verjonging, is de verwachting dat ook de verhouding tussen amateurspelers en
kunstvakstudenten in 2022 weer zal normaliseren. Wij hopen op begrip voor de
omstandigheden wat betreft deze onderwerpen. De geanonimiseerde ledenlijst is terug te
vinden in de bijlage.
Toeschouwers
In totaal waren er in 2021 4.012 bezoekers live aanwezig bij een Ricciotti-optreden. Daarnaast
waren er nog 105 toeschouwers binnen het educatieprogramma, zodat het totaal aantal op
4117 uitkomt. Hiervan waren er 643 bij een optreden en 35 binnen het educatieprogramma in
Amsterdam. Als we de 77 deelnemers van het Ricciotti zelf meerekenen, zoals ook wordt
gedaan in het digitale portal van AFK, komt dit uit op een totaal van 4194, waarvan er 755 in
Amsterdam waren. Dit zijn een stuk minder bezoekers dan Ricciotti gewend is, maar valt door
de coronamaatregelen goed te verklaren: we hebben niet alleen veel minder opgetreden dan
gebruikelijk, maar bovendien bleven de publieksaantallen helaas laag, omdat de capaciteit
van de locaties door de 1,5-meter-maatregelen beperkt was. Ook waren er restricties op de
groepsgrootte: zo mochten er geen bijeenkomsten van grote groepen mensen in de
buitenlucht worden georganiseerd.
Zoals altijd waren alle optredens voor het publiek gratis toegankelijk.
Digitaal hadden we een groter bereik dan ooit. De 'La Vie en Pause'-videoclip met Ellen ten
Damme van februari 2021 bereikte inmiddels meer dan 108.000 views en de 'Mens durf te
leven’-videoclip met Henk Kraaijeveld van juni 2021 bereikte 13.500 views. In aanvulling
hierop is het goed te vermelden dat we zo’n 1.400 groupies en relaties hebben kunnen
bereiken met een speciale extra uitgebreide jubileumeditie van het jaarlijkse magazine.

1B. Bereik en impact
1B.1 Publiek
Het Ricciotti ensemble heeft de missie live symfonische muziek, overal en voor iedereen te
brengen. Door jonge musici te leren om met muziek een wezenlijk contact met publiek te
maken, leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid van onze samenleving. We zoeken het
publiek actief op waar het werkt, woont of recreëert. We spelen voor doelgroepen van zeer
uiteenlopende achtergronden en leeftijden, met of zonder toegang tot het openbare leven en
in alle delen van het land. Bijzonder zijn de optredens die ‘Wild op!’ worden genoemd. Dit zijn
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korte optredens die niet zijn ingepland en waarvoor het idee ter plaatse ontstaat. Alle
optredens zijn gratis toegankelijk, zodat de muziek voor iedereen beschikbaar is.
Ook in 2021 hebben we weer op deze manier zeer uiteenlopend publiek bereikt. Het publiek
bestond uit bewoners van bejaardentehuizen, verpleeghuizen, gehandicapteninstellingen,
AZC-bewoners, jongeren en winkelend publiek tot de Ricciotti-achterban, zoals ook te zien
is in bijlage II, Overzicht optredens Ricciotti 2021. Normaal gesproken horen daar ook nog
scholieren bij, maar dat was in 2021 helaas niet mogelijk. Wel is er nog voor kinderen gespeeld
op de Fiep Westendorpschool, waar Ricciotti tevens repeteerde, en ook nog bij de
Summerschool IMC door de Omniband, bestaande uit Ricciotti-leden.

Een leerling van de BSO Fiep Westendorpschool dirigeert het Ricciotti, najaarstournee
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Uit onderstaande reacties van het publiek blijkt duidelijk wat voor impact Ricciotti ook in 2021
weer had:
Online volger over La Vie en Pause op YouTube:
“Lieve Ellen en lieve Ricciotti musici, het heeft me ECHT GEHOLPEN! Súper!”
Online volger op Facebook over Mensch, durf te leven!:
“Keileuk en wat een swingend arrangement!! Complimenten en proficiat!!”
Gastdirigent die de bok betreedt tijdens spontaan optreden bij het terras van de Stayokay Bunnik:
"Dit is het meest fantastische wat ik ooit heb meegemaakt." "Jullie zitten allemaal in mijn hart."
Online volger op Facebook over optreden in De Pinkenberg in Rozendaal tijdens Jubileumtournee:
“Een geweldige spetterende muzikale avond. Wat een energie van deze leuke groep muzikanten.
Top!!!”
Oud-Ricciotti met parkinson tijdens een spontaan optreden, op straat voor zijn huis en met tranen in
zijn ogen: “Ricciotti moet altijd blijven bestaan. Ricciotti nooit vergeten alleen kan nu geen viool meer
spelen.”
Mevrouw bij opvanghuis voor ongedocumenteerden tijdens Jubileumtournee: “Hele dag stress.
Muziek komt; stress klaar.”
Stralende meneer op dorpsplein in Baak tijdens Jubileumtournee: “Spelen jullie dit stuk nou voor mij?
Jupiter is m’n LIEVELINGSSTUK, hoe wisten jullie dit?”
Medewerker (verpleegkundige) bij opvanghuis HVO Querido De Aak, over het optreden aldaar tijdens
de studiosessies:
“Ik heb gisteravond nog van bewoners terug gehoord hoe fijn ze het vonden. Een zei zelfs ‘dat hij het
anders nooit zou kunnen betalen om naar zo'n mooi concert te gaan’.”
Medewerker de Amerpoort – instelling voor mensen met een beperking, over optreden aldaar tijdens
de studiosessies:
“Het optreden van het Ricciotti was het eerste moment weer sinds corona waarop bewoners van
verschillende groepen elkaar konden ontmoeten. Wat was het een feest! We konden zien dat ze het
echt gemist hebben.”
Begeleider bij het Leger des Heils:
“Het was een enorme verrassing dat jullie langskwamen! De mensen in het publiek hadden een
heftige dag achter de rug, ze komen uit crisissituaties. Ze konden door jullie muziek even helemaal
ontspannen!”
Passant op Utrecht Centraal: “Wat speciaal dat jullie hier kwamen spelen, je merkt echt dat de
mensen graag weer bij elkaar willen komen.”
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1B.2 Eigen directe omgeving
Activiteiten
Ricciotti heeft in 2021 in totaal 9 optredens kunnen geven in Amsterdam. Er waren er 6
openbaar op verschillende locaties, zoals het vondelparktheater of een WildOp! in de Ikea.
Daarnaast waren er 3 besloten optredens: in zorginstelling HVO Querido - de Aak, BSO
Fiep Westendorpschool en het Paleis op de dam, waar ensemble Zoef, bestaande uit
Ricciotti-leden, speelde tijdens de uitreiking van de Zilveren Anjer. Omdat we normaal
gesproken minstens 20 optredens organiseren in de hoofdstad, was de impact minder groot
dan wat we hadden willen bereiken. Dat gold al helemaal voor de buurtgerichte activiteiten,
omdat deze bij uitstek voor een grote impact op de buurtbewoners kunnen zorgen, maar
hiervan konden we er helaas geen realiseren. De impact die Ricciotti had in de eigen directe
omgeving binnen het cultuureducatie programma was ook een stuk kleiner dan normaal,
omdat we niet op scholen terecht konden.

Optreden HVO Querido - de Aak, Amsterdam, zomertournee

1B.3 Binnen de sector
Het uitvoeren van de missie van het Ricciotti staat of valt bij de samenwerking met een
groot aantal andere partijen. De samenwerkingen binnen de culturele sector zijn onder te
verdelen in artistiek, educatief en financieel. Achterin het bestuursverslag is een lijst
opgenomen met de culturele en maatschappelijke samenwerkingspartners in 2021.
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
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artistieke kaders. Veel arrangeurs zijn oud-leden van het orkest. Een overzicht van de 14
arrangeurs van 2021 is terug te vinden in de dankpagina’s van dit verslag en in de
jaarrekening.
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 2021 waren er meer solisten dan gebruikelijk: de
afgezegde solisten uit 2020, maar ook de extra solisten voor de opnames van het
jubileumalbum.
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. In 2021 werden vier nieuwe opdrachten uitgegeven, en bovendien
konden er drie opdrachten uit 2020 nu eindelijk in première gaan.
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.
Educatie binnen de cultuursector
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. Ook in 2021 zijn deze samenwerkingen van
de grond gekomen.
Daarnaast hebben we een intensieve samenwerking met IMC on Tour: een buitenschools
educatieprogramma voor nieuwkomerskinderen. In 2021 is er tweemaal opgetreden door de
Omniband, betaande uit leden van het Ricciotti ensemble.
In het kader van onze diversiteitsmissie is er een start gemaakt met samenwerkingspartner
Sounds of Change, waarin op zoek wordt gegaan naar nieuwe manieren van interculturele
improvisatie en participatie van het publiek.
Het plan om jaarlijks met tenminste één jeugdorkest samen te werken was helaas door de
maatregelen niet nodig, en staat opnieuw in de planning voor 2022.
Financiele impact en bereik
Binnen de culturele sector zijn er ook financiële stakeholders van Ricciotti. Op dit terrein zijn
er zowel publieke als private fondsen die Ricciotti structureel of incidenteel ondersteunen.
Allereerst is er het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). De relatie met het AFK komt
voort uit de decennialange 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
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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.
Daarnaast is er het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) met een structurele subsidie in de
periode 2021-2024 van €212.500 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.
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
subsidie, waarbij de opdrachten voor 2020 zijn verstrekt. Vanwege corona was de uitvoering
een aantal van deze werken uitgesteld naar 2021 of later.
In 2021 werd er ook een beroep gedaan op private fondsen: het BNG Cultuurfonds, Naessens
Cultuurfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 1999 en het Herason fonds ondersteunden
Ricciotti. Hier wordt verder op ingegaan in hoofdstuk 2A.3 en is ook te zien in de jaarrekening
2021.
Als laatste zijn er de giften die Ricciotti ontvangt bij optredens, maar ook is de structurele
financiële steun van donateurs een belangrijke inkomstenbron. Deze inkomstenbron was in
2021 hoger dan begroot en wordt nader toegelicht in hoofdstuk 2A.3.

1B.4 In de maatschappij
Het Ricciotti speelt van al zijn optredens ongeveer de helft op locaties die sociaalmaatschappelijk van aard zijn. Deze optredens komen tot stand in samenwerking met een
maatschappelijke partner en zijn vaak besloten. Sommige van die partners 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, maar in 2021 was dat aantal lager dan wat we normaal gesproken
bereiken. Toch gingen gelukkig op basis van het wederzijds opgebouwde vertrouwen de
deuren van een aantal instellingen, ondanks de pandemie, voor het Ricciotti open.

1B.5 Geografische spreiding van de activiteiten
Normaal gesproken verblijven we gedurende een tour op verschillende locaties door het land,
met als gevolg dat de geografische spreiding van de optredens altijd groot is. Echter, in 2021
bleef deze beperkt doordat we op één plek moesten verblijven. In de zomertour was de
repetitielocatie het Cultuur Kwartier Sneek en de verblijfplaats tijdens de tour de StayOkay
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Bunnik. Tijdens de najaarstournee repeteerden en verbleven we in de Fiep Westendorp
school in thuisbasis Amsterdam, en tijdens de tour overnachtten we in StayOkay Soest.
Om deze reden konden we minder ver reizen dan we gewend waren, maar toch hebben we
nog weten te spelen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Friesland, Utrecht,
Gelderland en Overijssel.
In Amsterdam zelf was de geografische spreiding vergelijkbaar met de doelstelling van de
aanvraag, zoals te zien is in onderstaande tabel. Opvallend is dat stadsdeel Nieuw-West een
uitschieter naar boven was, en Amsterdam Zuid juist achterbleef.

Spreiding en type optreden in Amsterdam
Type optreden

Aantal

Stadsdeel

Percentage aanvraag

Percentage gerealiseerd

Openbaar

6

Centrum

20%

11%

Waarvan sociaal

3

Nieuw West

20%

45%

Waarvan WildOp!

3

Noord

20%

11%

Waarvan buurtgericht

0

Oost

10%

11%

Besloten

3

West

10%

11%

Waarvan sociaal

2

Zuid

10%

0%

Waarvan educatief

1

10%

11%

Totaal activiteiten

9

Zuid-Oost
Totaal
Amsterdam

100%

100%

Optreden tijdens de zomertournee met een gastdirigent uit het publiek, Riekerhaven - Amsterdam,

28

2.

Bedrijfsvoering verantwoording

2A. Realisatie: staat van baten en lasten
2A.1 Exploitatieresultaat van de subsidieontvanger
Het Ricciotti sloot 2021 af met een positief exploitatieresultaat van €76.122 bij een
gerealiseerde omvang van €532.250 aan baten. Dit uitzonderlijk hoge exploitatieresultaat had
twee oorzaken. De eerste oorzaak heeft te maken met het ontvangen van een
coronacompensatie vanuit de overheid voor het totale bedrag van €66.800. Omdat
gedurende de eerste helft van het jaar beperkende maatregelen van kracht waren voor onze
organisatie (onder andere een verbod op uitvoeringen amateurkunst vanwege corona) konden
niet alle middelen worden uitgeven. De tweede oorzaak heeft te maken met het ontvangen
van een loon- en prijsbijstelling vanuit het FCP over de jaren 2019 en 2020. Deze compensatie
bedroeg €38.020 en werd in oktober van 2021 uitgekeerd. Voorts ontvingen we in januari
2022 nog eenzelfde bijstelling over het jaar 2021, ter hoogte van €4.400. Voor deze bijdragen
konden in 2021 geen activiteiten meer ontplooid worden.

2A.2 Financiële positie van de subsidieontvanger
Gebaseerd op de hierboven genoemde twee oorzaken krijgt het exploitatieresultaat van
€76.122 een tweetal bestemmingen. Het eerste deel van €33.400 gaat naar de Covid-19bestemmingsreserve. In het kader van Covid-19 in 2021 werden diverse kosten gemaakt,
waaronder de kosten voor het produceren van de digitale producties (‘La Vie en Pause’ en
‘Mensch Durf te leven’) als alternatief voor de geannuleerde tournees, maar ook bijvoorbeeld
de kosten voor de bubbel van de jubileumtour. Maar eigenlijk heeft het Ricciotti in 2021 zijn
volledige bedrijfsvoering aangepast, waardoor niet goed te labelen is wat Covid-19 uitgaven
en wat reguliere uitgaven zijn. We hebben daarom besloten 50% van de totale Covid-19
bijdrage van €66.800 ten laste te brengen van Covid-19 uitgaven, en 50% ten laste van de
Covid-19 bestemmingsreserve. Met de deze toevoeging van €33.400 vanuit het
exploitatieresultaat komt de totale Covid-19-bestemmingsreserve uit op €139.198.
De overige €42.722 van het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de algemene
bestemmingsreserve, welke daarmee van €79.495 op €122.217 uitkomt. Hiervan kan €42.420
worden gezien als de loon- en prijsbijstellingen door het FCP, die in de rest van de
kunstenplanperiode 2022-2024 vrij te besteden is.
De jubileumbestemmingsreserve van €10.000 blijft eveneens gehandhaafd en wordt in 2022
alsnog benut wanneer de uitgestelde reünie ter ere van het 51-jarig jubileum wordt
georganiseerd.
Bovengenoemde drie reserves samen vormen het totale eigen vermogen, dat op 31 dec 2021
een omvang kende van €271.415. Vanwege deze relatief hoge omvang, was op 31 dec 2021
de solvabiliteit 82%, en de liquiditeit 553%. Beide percentages zijn gestegen ten opzichte van
31 dec 2020, waar de solvabiliteit nog 76% en de liquiditeit nog 410% was.
Deze opgebouwde reserves zijn geen overbodige luxe. Ook in 2022 zal Covid nog van invloed
zijn op de bedrijfsvoering en zal er sprake zijn van enerzijds extra kosten om projecten in bijv.
op en afschaalbare scenario’s te realiseren en anderzijds zal er sprake zijn van minder
inkomsten als gevolg van bijvoorbeeld kleinere publieksaantallen.
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2A.3 Analyse ten opzichte van de begroting
Het Ricciotti realiseerde in 2021 een omvang van €532.250 aan inkomsten. Dit is circa
€27.000 meer dan beoogd in de meerjarenbegroting. De eigen inkomsten waren vanwege
corona wel lager dan begroot en vormen met €156.628 29% van de totale inkomsten. De
inkomstenstromen waren in 2021 als volgt opgebouwd:
Meerjarenbegroting 2021: uitgangspunt voor de jaarrekening en bestuursverslag
Specificatie baten t.o.v. totale baten financieringsmix
Jaarrekening ‘21
FCP* €

212.500

FCP €

Begroot ‘21

Categorie

39,92 %

€

212.500

42,08%

Subsidies publiek

42.420

7,97%

€

-

Loon en prijsbijstelling
2019, 2020 en 2021

€

66.800

12,55%

€

-

Steunmaatregelen

AFK €

53.902

10,13%

€

53.000

€

25.500

FCP

Overige publiek €

-

-

10,50%
5,05
%

Publiek totaal €

375.622

70,57%

€

291.000

57,63%

Ledenbijdragen €

5.115

0,96%

€

17.850

3,54%

Publieksinkomsten €
binnenland

5.843

1,10%

€

26.000

5,15%

393

0,07%

€

3.000

Overige directe €
inkomsten

Subsidies publiek
Subsidies publiek; o.a.
internationalisering FCP en
compositie FPK

Directe inkomsten
Directe inkomsten

0,59%

Sponsoring fin.

€

-

€

-

Sponsoring nat.

€

20.800

Directe inkomsten
totaal

€

Donateurs

Directe inkomsten

3,91%

€

46.250

9,16%

32.151

6,04%

€

93.100

18,44%

€

60.227

11,32%

€

53.339

10,56%

Overige inkomsten privaat

Fondsenwerving
privaat

€

64.250

12,07%

€

60.000

11,88%

Overige inkomsten privaat

Bedrijven

€

-

€

7.500

1,49%

Overige inkomsten privaat

Private inkomsten
totaal

€

124.477

23,39%

€

120.839

23,93%

Totaal

€

532.250

100%

€

504.939

Directe inkomsten

100%

Zoals de tabel laat zien, is de financieringsmix van het Ricciotti tamelijk breed en kan de
organisatie onder normale omstandigheden bouwen op 10 verschillende bronnen met
wisselende gradaties van zekerheid. Dit jaar zag de financieringsmix er vanwege corona
opnieuw anders uit. Wij zullen dit toelichten.
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We ontvingen in september en november van 2021 uit respectievelijk de tweede en vierde
steunmaatregel voor cultuur via het FCP coronacompensaties ter hoogte van €48.100 en
€18.700 als tegemoetkoming voor het verlies van de eigen inkomsten. Deze inkomsten zijn
opgenomen onder meerjarige subsidie FCP-steunmaatregelen Covid. Dit is onder andere
uitgegeven aan compensatievergoedingen voor geannuleerde projecten, het inhuren van
betaalde invallers voor projecten die wel doorgingen en het realiseren van digitale producties.
Aanvullend ontvingen we ook €42.420 aan loon- en prijsbijstelling van het FCP over 2019,
2020 en 2021.
Er werden verder geen overige inkomsten uit publieke subsidies behaald. De
jubileumcomposities die in 2021 werden uitgevoerd, werden in 2019 reeds bekostigd voor
het bedrag van €12.000. In 2022 zal voor een soortgelijk bedrag aan uitgestelde werken
worden uitgevoerd, op basis van een reeds afgeronde FPK-subsidie.
In 2021 is een korting op de ledenbijdragen toegepast, omdat veel leden in het begin van
2021 vanwege corona weinig mogelijkheden hadden om bij te verdienen. Normaal gesproken
betalen leden een onkostenvergoeding per tournee. In 2021 werd een bijdrage van circa 50%
betaald voor de jubileum- en studiotour. Aan de video’s hoefde geen bijdrage te worden
betaald. Er waren vanwege corona-afzeggingen meer invallers dan normaal en die hoefden
geen ledenbijdrage te betalen.

Optreden Sexyland, zomertournee

Tevens zijn er in 2021 weinig publieksinkomsten behaald. Alle optredens van het Ricciotti zijn
voor publiek gratis toegankelijk. Bij openbare toegankelijke optredens zoals
openluchttheaters is met de pet rond gegaan, maar door de kleinere publieksaantallen
vanwege de coronarestricties waren deze inkomsten lager dan gebruikelijk. Daarnaast was er
geen sprake van uitkoopsommen. De locaties die last minute bereid werden gevonden een
optreden te faciliteren hadden geen budgetten beschikbaar. Zij bleken vaak wel bereid om in
natura te sponsoren en ons van koffie of een maaltijd te voorzien. Een belangrijke sponsor in
natura was het Cultuur Kwartier Sneek, dat ons huisvestte tijdens de repetities voor de
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jubileumtour. We hopen in 2022 net als vroeger in sociale instellingen te mogen repeteren en
overnachten.
Overige directe inkomsten werden behaald uit onder andere de vergoedingen die we
ontvingen voor het optreden van Zoef bij de uitreiking van de Zilveren Anjer en het optreden
van de Omniband bij samenwerkingspartner IMC Weekendschool. De vergoedingen hiervoor
zijn uitgekeerd aan de musici die hier namens het Ricciotti aan hebben meegewerkt.
De inkomsten van donateurs (groupies voor het jaarlijks bedrag van €25/€100/€1.000 of hoger
per jaar) vormen met het bedrag van €60.227 een groter aandeel dan begroot (€53.339). We
ontvingen vanwege corona meer opzeggingen dan gebruikelijk, maar daar tegenover stapten
opnieuw 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 wierp zijn vruchten af. Hoewel de mogelijkheden om nieuwe donateurs te
werven zeer beperkt waren, hebben we de beoogde groei van 5% per jaar van inkomsten uit
donateurs ruimschoots behaald.
Op het gebied van private fondsenwerving zijn in 2021 diverse inkomsten ontvangen. Aan het
jubileum werd door het Prins Bernard Cultuurfonds een bijdrage toegekend van €15.000. Het
BNG Cultuurfonds kende in dit kader €8.000 toe. Daarnaast ontvingen we een bijdrage van
de Herason Foundation van €3.000. Fonds1999 heeft in de periode 2019-2021 een bedrag
van €20.000 per jaar ter beschikking gesteld . In 2020 is in overleg met dit fonds de bijdrage
niet opgevraagd om daarmee de samenwerking te verlengen tot en met 2022 De bijdrage van
2021 is wel opgevraagd en uitgekeerd. De verlenging geeft ons de ruimte om in 2022 een
nieuwe meerjarige financier te werven. Daarnaast is in 2021 de in 2020 ontvangen donatie
van het Naessens Cultuur Fonds (NCF) ter hoogte van €18.250 aangewend ten behoeve van
het jubileumalbum. 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
stelde het restvermogen aan het Ricciotti ter beschikking.
Ter aanvulling op de paragraaf financiële risico’s en continuïteit, is het goed om hier 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 2021 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. Met name de beschikkingen van de
coronacompensatie en loon- en prijsbijstellingen lieten lang op zich wachten, waardoor niet
alle middelen meer in hetzelfde jaar uitgegeven konden worden. De optelsom van de
opgebouwde reserves, de structurele subsidies van het FCP en AFK, de middelen uit
fondsenwerving en groeiende inkomsten uit donaties zorgde ervoor dat we in 2021 opnieuw
financieel bestand waren tegen een crisis van deze omvang. Dankzij de flexibele houding van
onze financiers waren we bovendien in staat een groot gedeelte van onze prestaties na te
komen, al dan niet op alternatieve wijze.
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2B. Organisatie
2B.1 Toelichting op de organisatie
Samenstelling van het bestuur (2021)
Eduard van Regteren Altena (voorzitter)
benoemd per 1 november 2011, na 5e termijn afgetreden per 1 november 2021
cellist in o.a. het Mondriaan Kwartet
relevante nevenfuncties: bestuurslid PvdA Amsterdam-Oost, bestuurslid Muziekpakhuis
Els Wijmans (penningmeester)
Benoemd per 13 september 2013, na 4e termijn afgetreden per 13 september 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)
benoemd per 1 juni 2013, na 4e termijn afgetreden per 1 juni 2021
hoofd sponsoring bij Het Koninklijk Concertgebouw
relevante nevenfuncties: geen
Anthony Heidweiller (algemeen lid)
benoemd per 1 november 2016 tijdens 3e termijn afgetreden per 1 november 2021
zanger, artistiek directeur Stichting Operamakers, artistiek leider Opera Forward Festival
relevante nevenfuncties: geen
Bas de Wilde (algemeen lid tot 1 november 2021, voorzitter per 1 november 2021)
benoemd per 13 september 2018, 2e termijn, herbenoembaar per 13 september 2022
onderzoeker en docent bij De strafzaak en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank NoordHolland
relevante nevenfunctie: lid van de raad van toezicht van de Stichting What About Now
Samenstelling van de directie (2021)
Hannah Soepenberg (zakelijk leider)
in dienst per 1 september 2019, uit dienst per 1 februari 2022
relevante nevenfuncties: geen
Coen Stuit (artistiek leider)
in dienst per 1 september 2018
relevante nevenfuncties: dirigent van Viotta jeugdorkest, Symfonisch orkest Purmerend en
Sinfonia Hoorn, klarinetdocent bij Fluxus Zaandam
Samenstelling van het bestuur (2022)
Bas de Wilde (voorzitter)
benoemd per 13 september 2018, 2e termijn, herbenoembaar per 13 september 2022
(neven)functies zijn hiervoor genoemd
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Chris van de Ven (penningmeester)
benoemd per 13 september 2021, 1e termijn, herbenoembaar per 13 september 2023
Hoofd Financiën en Productie bij de Nederlandse Bachvereniging
Geert Boogaard (secretaris)
benoemd per 1 juni 2021, 1e termijn, herbenoembaar per 1 juni 2023
Oprichter/ senior adviseur Blueyard
Samenstelling van de directie (2022)
Remco Menting (interim zakelijk leider)
Werkzaam per 1 februari 2022
relevante nevenfuncties: uitvoerend musicus in uiteenlopende ensembles,
componist/arrangeur, docent in verschillende muziekdisciplines, boekhouding en financiële
administratie in verschillende culturele organisaties
Coen Stuit (artistiek leider)
in dienst per 1 september 2018
nevenfuncties zijn hiervoor genoemd
Bestuur
Het bestuur heeft in 2021 vijfmaal regulier vergaderd. Hiernaast is tussentijds diverse keren
overlegd over onder andere de gevolgen van de corona-maatregelen, personele bezetting
van het kantoor en de wisseling van bestuursleden. Er is tijd besteed aan de Governance van
het Ricciotti. Hierop wordt verder ingegaan bij de reflecties op de verschillende codes (par.
3.6-3.8). Het bestuursprofiel is als Bijlage III opgenomen bij dit bestuursverslag.
Team
In 2021 zijn vanwege de maatregelen de meeste werkzaamheden vanuit huis verricht, met
uitzondering van het fysieke deel van de administratie en de projecten die wel live doorgang
konden vinden. Er waren gedurende het jaar veel wisselingen in het team. Na enkele maanden
gewerkt te hebben met freelance communicatiemedewerker Manon van Gaal is in februari
2021 Catherine Cameron in deze functie begonnen. Helaas moest zij door een vervroegd
zwangerschapsverlof in augustus vervangen worden door interim communicatiemedewerker
Didi de Pooter, die de resterende maanden van 2021 haar taken heeft waargenomen.
Catherine is sinds maart 2022 weer aan de slag en om de overdracht soepel te laten verlopen
is besloten de werkzaamheden van Didi in 2022 te verlengen. Ook de rol van tourneemanager
werd sinds het najaar van 2020 freelance ingevuld. Laura Jonker nam deze positie waar tot
februari 2021 toen de nieuwe tourneemanager Naomi van Hak haar werkzaamheden begon.
Helaas moest ook Naomi vanwege een vervroegd zwangerschapverlof vanaf augustus
vervangen worden. De resterende maanden van 2021 zijn de taken van de tourneemanager
interim ingevuld door oud-orkestlid en oud-stagiair Julia Koenen en oud-orkestlid Maxje de
Wit. In november heeft Naomi van Hak aangegeven vanwege de veranderde gezinssituatie
niet terug te keren naar ons team. Besloten is Julia Koenen voor een jaar aan te stellen als
tourneemanager met een beetje ander takenpakket dan vroeger het geval was. Zij vervult
deze rol vanaf januari 2022. Daarnaast zal Maxje de Wit tijdens tournees als orkestmanager
optreden. Dit is een in 2022 nieuw gecreëerde functie.
Zakelijk leider Hannah Soepenberg besloot in december 2021 het Ricciotti per februari 2022
te verlaten. Er loopt momenteel een sollicitatieprocedure om een nieuwe zakelijk leider aan te
stellen. Tot die tijd neemt interim zakelijk leider Remco Menting 20 uur per week met name
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de financiële en administratieve taken waar. Artistiek leider Coen Stuit neemt tijdelijk de
andere taken waar. Het Ricciotti heeft ervoor gekozen het takenpakket van de zakelijk leider
afhankelijk van de kandidaat groter of kleiner te maken, en zo eventueel de situatie te creëren
waarin een volgende zakelijk leider mogelijk niet fulltime werkt, maar bijvoorbeeld wordt
ondersteund door een fondsenwerver of officemanager. Deze strategie is gekozen om de
kwetsbaarheid van onze organisatie te verkleinen. Door de werkzaamheden van zowel de
zakelijk leider als de tourneemanager over meer personen te verdelen, is de verwachting dat
taken makkelijker overgenomen en uitgewisseld kunnen worden bij ziekte, zwangerschap, of
vertrek van werknemers. Ondanks alle personele wisselingen zijn we erin geslaagd alle
projecten, binnen de geldende coronamaatregelen, door te laten gaan. We denken dat we,
zeker als we over enkele maanden een nieuwe zakelijk leider hebben gevonden, er als
organisatie nog steviger uitkomen dan we al waren.
Tabel kwantitatieve personeelsgegevens 2021
Gerealiseerd Gemiddeld begroot
2020
2021-2024
Aantal fte met
arbeidscontract
Aantal fte op basis van
inhuur
Aantal medewerkers
met arbeidscontract
Aantal medewerkers
op basis van inhuur
Aantal FTE vrijwilligers
Aantal vrijwilligers***

Gerealiseerd
2021

2,4

2,8

3,5

0,3

0,3

0,3

5

5*

8

0,3
2

3
2
5

niet
2 gespecificeerd**
0,3
2

* Artistiek leider, zakelijk leider, tourneemanager NL, PR-medewerker
** Tourneemanager buitenland, solisten, invallers, etc.
*** Hieronder vallen ook stagiaires

Met behulp van bovenstaande tabel, die ook in de jaarrekening is opgenomen, kan worden
vergeleken tussen de kwantitatieve personeelsgegevens 2021, de begroting hiervan en de
gerealiseerde gegevens van 2020. In alle gevallen zijn zowel het totale aantal fte als het aantal
medewerkers van 2021 hoger dan begroot of gerealiseerd in 2020. Corona verklaart een deel
van deze verschillen, omdat er bijvoorbeeld meer vrijwilligers zijn ingezet dan normaal voor al
het extra werk dat corona met zich meebracht. Maar ook de hierboven beschreven personele
wisselingen en dubbele uren vanwege 2 zwangerschappen inclusief ziekteverzuim, hebben
gezorgd voor een groter aantal fte en aantal medewerkers dan normaal.
Cyberveiligheid en privacy
De digitale infrastructuur van Ricciotti bestaat uit verschillende onderdelen, zoals onze
website inclusief mailing, Dropbox voor alle kantoordocumenten, het gebruik van sociale
media en applicatieplatform Crossmarx, waarin onder andere de gegevens van de groupies
worden bijgehouden. Sommige van deze onderdelen zijn wat betreft cyberveiligheid en
privacy zeer goed ontwikkeld, zoals applicatieplatform Crossmarx. Om ook bij de andere
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onderdelen en in het algemeen up to date te blijven, hebben zowel voormalig zakelijk leider
Hannah Soepenberg als freelance communicatiemedewerker Manon van Gaal in 2021 een
AVG cursus gevolgd. Vooralsnog is deze vergaarde nauwelijks in praktijk gebracht, onder
andere doordat beiden niet meer werkzaam zijn bij Ricciotti. Gelukkig heeft de huidige
communicatiemedewerker Catherine Cameron nog een klein gedeelte van deze cursus
kunnen meemaken, en wordt er in samenwerking met vrijwilliger Dirk Voorhoeve, die helpt bij
het systeembeheer, gekeken hoe we deze kennis in de toekomst in praktijk kunnen brengen.
Wat betreft cyberveiligheid zijn er geen ontwikkelingen geweest in 2021. Echter, met een
nieuwe website op komst, zal er hier extra aandacht aan worden besteed.

2B.2 Toelichting op de monitoring en evaluatie die wordt toegepast
Het Ricciotti besteedt veel aandacht aan evaluatie en monitoring; de vruchten van ons beleid
en activiteiten worden getoetst en waar wenselijk bijgesteld aan de hand van deze
terugkoppelingen.
Functioneringsgesprekken
Betrokkenheid staat aan de basis van het Ricciotti. Door de kleinschaligheid van de
organisatie is er doorlopend contact tussen het bestuur en de directie, dat in 2021 met name
online plaatsvond. Het bestuur heeft jaarlijks een zelfevaluatie en er zijn jaarlijks
functioneringsgesprekken met de directie. De directie voert de functioneringsgesprekken met
de overige kantoorleden en brengt hiervan verslag uit bij het bestuur.
Evaluatie van de activiteiten
Alle tournees worden in- en extern geëvalueerd. Er wordt daarbij ingegaan op alle mogelijke
aspecten van de projecten: artistieke kwaliteit, organisatie, coaches, repertoire, optredens,
etc. 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. Er zijn afzonderlijke evaluaties door de staf en Ensemble Commissie (EnCie)
volgens een vast model. De leden worden uitgenodigd om hun ervaringen en opmerkingen
bij de EnCie in te leveren en de respons is steevast hoog en uitgebreid. In de evaluatie door
de staf wordt ook de feedback meegenomen uit het publiek, van de contactpersonen op
locatie, de berichten via de website en berichten op social media. De contactpersonen op
locatie ontvangen hiervoor na het optreden een evaluatieformulier en enkele orkestleden
verzamelen de feedback vanuit het publiek. Op deze manieren geeft het Ricciotti iedereen de
kans om zich over het Ricciotti te uiten.
Kort na de afzonderlijke evaluaties is er bij voldoende aanleiding een gezamenlijk overleg
tussen de staf en EnCie. De uitkomsten worden teruggekoppeld aan het bestuur en
orkestleden. De leden ontvangen vanuit de EnCie een algemene evaluatie; vanuit de artistieke
staf wordt een persoonlijke terugkoppeling gegeven aan individuele leden op gebied van hun
muzikale ontwikkeling. Relevante feedback op onze activiteiten wordt verwerkt in de aanloop
naar de volgende tournee. Zo is de beroepsoriëntatiemodule en diverse overige coaching
ontwikkeld vanuit wensen vanuit het orkest.
Monitoring
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 oudleden in contact door een onlinemonitorsysteem dat in 2018 technisch is opgezet, maar ook
via de arrangeeropdrachten die we regelmatig aan oud-leden verstrekken. We zijn met name
geïnteresseerd in de manier waarop het Ricciotti doorwerkt in hun carrière.
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De geplande doorontwikkeling van het talentvolgsysteem heeft in 2021 helaas slechts
gedeeltelijk plaats kunnen vinden. Het systeem is technisch doorontwikkeld, maar door alle
beperkende maatregelen hebben we weinig contact kunnen hebben met alumni en doordat
het geplande jubileum evenement voor alumni niet door kon gaan verviel het moment dat we
hadden willen aangrijpen om deze doelgroep te bereiken. Er wordt onderzocht of dit
evenement alsnog kan plaatsvinden of dat we op andere manieren de alumni kunnen
bereiken.

Optreden HVO Querido - de Aak, Amsterdam, zomertournee

2B.3 Toelichting op de codes
Governance Code Cultuur
Ook in 2021 stond de Governance Code Cultuur (GCC 2019) weer hoog op de agenda. De in
2020 ontwikkelde statuten, het nieuwe directiereglement en de richtlijnen om ongewenste
belangenverstrengelingen tegen te gaan zijn in 2021 vastgesteld. Het opstellen van
de aanvullende documenten 'profielschets directie en medewerkers', 'HR-reglement' en
'regeling (leden)commissies is opgestart. Verder is, om de transparantie te vergroten,
begonnen aan het opstellen van een nieuw auditiereglement. Dit nieuwe reglement zal medio
2022 worden vastgesteld en openbaar gemaakt op de site. Tot slot is er in 2021 een start
gemaakt met het zoeken naar en aanstellen van een externe vertrouwenspersoon. Deze is in
2022 daadwerkelijk aangesteld.
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 onder de nieuwe statuten maximaal 2 termijnen van 4 jaar. In 2021
hebben na het volbrengen van hun maximale termijn 3 bestuursleden afscheid genomen.
Penningmeester Els Wijmans en secretaris Margot Palmen hebben beiden 8 jaar een
bestuursfunctie bekleed. Eduard van Regteren Altena heeft, vanwege directiewisselingen,
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nog 2 jaar langer gediend als voorzitter. Anthony Heidweiler heeft in 2021 door zijn aanstelling
als directeur van de Academie van Theater en Dans Amsterdam onverwacht zijn taken als
bestuurslid moeten neerleggen. Bestuurslid Bas de Wilde is doorgeschoven naar de rol van
voorzitter van het bestuur en Chris van de Ven en Geert Boogaard zijn aangetreden als nieuwe
bestuursleden. Er wordt gezocht naar nog 2 nieuwe vrouwelijke bestuursleden, waarvan
minimaal 1 het vertrekkend bestuurslid met de portefeuille diversiteit en inclusie zal
vervangen.
Zie
voor
verdere
toelichting
bijlage
III,
Bestuursprofiel.

Fair Practice Code
De aangekondigde voornemens op het gebied van de Fair Practice Code zijn ingevoerd. In
afwachting van de CAO Muziekensembles, die nog in ontwikkeling was, is met ingang van
2021 het loongebouw en de 38-urige werkweek van de CAO Toneel en Dans gevolgd. Als
gevolg hiervan zijn ook alle arbeidscontracten onder de loep genomen en vernieuwd. Tevens
is de pensioenregeling uitgebreid en is er in 2021 een nieuwe vergoedingstabel opgesteld
voor arrangeurs waarbij de duur, complexiteit van de muziek en graad van professionaliteit
van de arrangeur (leden krijgen meer begeleiding) worden meegewogen in de vergoeding.
Vanwege de coronaomstandigheden heeft het Ricciotti ook in 2021 activiteiten moeten
afzeggen of afschalen. Betrokken freelancers die hierdoor werk misliepen, zijn volledig
gecompenseerd en in sommige gevallen is er alternatief werk gecreëerd. Omdat de tours toch
wat anders ingericht waren dan onder normale omstandigheden het geval was en veel leden
weinig mogelijkheden hadden om bij te verdienen hebben we ervoor gekozen om ook in 2021
geen volledige ledenbijdragen te vragen. In de winter en het voorjaar zijn geen ledenbijdragen
gevraagd en zijn reiskosten bovendien vergoed. In de zomer en het najaar zijn de reiskosten
niet meer vergoed, en is er een gehalveerde ledenbijdrage gevraagd. Het voornemen is de
ledenbijdragen in 2022 weer te gaan vragen. Met leden die krap bij kas zitten wordt sinds jaar
en dag een afwijkende afspraak gemaakt. De vele (semi-) professionele invallers die in 2021
als gevolg last minute corona-afzeggingen hebben meegespeeld, werken allemaal op grond
van het vaste dagtarief dat het Ricciotti sinds 2021 hanteert.

Code Diversiteit & Inclusie
In 2021 zijn er ondanks de coronaomstandigheden allerlei stappen gezet met betrekking tot
het diversiteitsbeleid van het Ricciotti ensemble dat in 2020 is ontwikkeld. In 2020
presenteerden we onze visie reeds met de buitenwereld via een artikel in het magazine:
https://issuu.com/ricciotti/docs/magazine-ricciotti-2020-def/8.
In 2021 zijn we daar op verschillende manieren mee verder gegaan. De stage van orkestlid
Julia Koenen die in 2020 begon, is 2021 voortgezet. Julia studeert Cultuur en Economie aan
de HKU en wilde zich vanuit interesse in wereldmuziek en verschillende levensovertuigingen
en verdiepen in de diversiteitsambities van het Ricciotti. Zij heeft in 2021 onder begeleiding
van Hannah Soepenberg een onderzoek gedaan naar de zichtbare en onzichtbare verschillen
van de leden van het Ricciotti en hun begrip van diversiteit en inclusie. Het onderzoek bestond
onder andere uit het bestuderen van vakliteratuur, het houden van een leden enquête en
diepte-interviews. De uitkomsten zijn in een focusgroep met het team besproken en dat heeft
gezorgd voor een gezamenlijk begrip van kansen en uitdagingen op dit gebied. Het onderzoek
heeft een bruikbaar rapport (door de opleiding met een 9 beoordeeld!) opgeleverd waarmee
het Ricciotti het diversiteitsbeleid verder kan ontwikkelen. De uitkomsten kunnen dienen als
0-meting voor eventuele vervolgonderzoeken naar de impact van het nieuwe
diversiteitsbeleid waar het Ricciotti in 2021 de eerste stappen mee heeft gezet.
Vervolgens vonden het afgelopen jaar de eerder uitgestelde diversiteitsworkshops met het
orkest voor het eerst plaats. Onder leiding van workshopleider Lucas Dols van Sounds of
Change werkte het orkest in het najaar aan een drempelverlagende participatiemodule die
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tijdens optredens kan worden ingezet. Het doel is het Ricciotti ensemble voor toekomstige
generaties nog toegankelijker te maken en het publiek nog meer te betrekken bij de
optredens. In 2022 zal er een vervolg worden gegeven aan deze workshops en zal de
methode worden doorontwikkeld en tijdens optredens worden toegepast. Het eerder
aangekondigde publieksonderzoek naar de impact van deze methode op het publiek heeft
gezien de beperkte mogelijkheden van het afgelopen jaar nog niet plaats kunnen vinden en
zal de komende tijd helaas ook niet bovenaan de prioriteitenlijst kunnen staan.
Tot slot heeft het Ricciotti ensemble in het beleidsplan de ambitie geformuleerd elk jaar
minimaal 1 van de 3 tours een thema te kiezen dat aan de diversiteit en inclusiviteit raakt en
ook op die manier het onderwerp onder de aandacht brengt van ons publiek en de leden. De
voorgenomen Regenboogtour kon in 2021 helaas niet plaatsvinden. Deze tour is
doorgeschoven naar het voorjaar van 2022, waardoor in 2022 twee tours een
diversiteitsonderwerp zullen uitdragen.

2B.4 Risicoanalyse
Financiële risico’s en continuïteit
Hoewel in 2021 de eigen inkomsten door corona voor een groot deel wegvielen, waren door
de loon- en prijsbijstelling van 2019 en 2020 en door de coronasteun de baten toch hoger
dan was begroot. 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 2021 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), die zelfs met 13% was gegroeid
ten opzichte van het jaar 2020. Helaas zorgden de aanhoudende maatregelen ervoor dat de
mogelijkheden voor het organiseren van projecten beperkt bleven en daarmee de
beschikbare middelen niet in hun geheel konden worden uitgegeven.
Artistiek gezien had en heeft corona eveneens een grote invloed op het Ricciotti. Er stonden
voor 2021 maar liefst vier tournees op de planning, omdat de buitenlandtournee van 2020
was verplaatst naar 2021. Er was echter slechts één tournee die door kon gaan zoals gepland.
Twee tournees konden niet doorgaan en werden omgezet in opnames voor twee videoclips.
De najaarstournee, die in het buitenland zou plaatsvinden, werd omgezet in opnames voor
het jubileumalbum. Gelukkig kon in het najaar naast de opnames ook een aantal optredens
in Nederland worden gerealiseerd.
Omdat het aanpassen aan de omstandigheden in het DNA van de Ricciotti-organisatie zit,
zijn wij erin geslaagd alternatieve artistieke uitingen te ontwikkelen. Hiermee trachtten we de
voortgang van het orkest te bewaken en ook ons publiek warm te houden voor het Ricciotti.
Van deze activiteiten doen we verslag in hoofdstuk 2.
Ten tijde van het afronden van dit bestuursverslag zijn de coronamaatregelen één voor één
weggevallen en is momenteel alles weer mogelijk in de samenleving. Dit biedt bijvoorbeeld
weer de kans om amateurspelers, van wie ten tijde van de coronamaatregelen het niveau was
weggezakt, of die zelfs gestopt waren met spelen, te werven voor ons orkest.
Het is natuurlijk de vraag hoelang dit het geval zal blijven. Er bestaat een reële kans op een
nieuwe coronagolf met bijbehorende beperkende maatregelen, die in hoge mate de
kernactiviteit van Ricciotti, “overal en voor iedereen”, beïnvloeden. Coronamaatregelen raken
ook de bijzondere bedrijfsvoering van het Ricciotti. Normaal gesproken overnachten,
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repeteren en eten we in de instellingen waar we ook optreden. Deze manier van produceren
wordt door corona 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. Is bijvoorbeeld internationalisering
op lokaal niveau voorlopig het nieuwe kader? De strategie voor 2022 is dan ook om bij ieder
project met op- en afschaalbare scenario’s te werken om van daaruit zo flexibel mogelijk te
kunnen reageren op de actualiteit.

Slotoptreden Muziekcentrum van de Omroep Hilversum, najaarstournee

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 is relevant om de
artistieke kwaliteit te bewaken, maar met name om de nieuwe spelers door de al ingespeelde
leden te laten inwerken ten aanzien van de typische Ricciotti-werkwijze op het gebied van
samenwerken, organiseren en presenteren.
Perspectief
Dat het Ricciotti in de periode 2021-2024 meerjarige financiering ontvangt van zowel het AFK
als het FCP en dat er een aanzienlijke algemene reserve is opgebouwd, zijn belangrijke
waarborgen voor de toekomst van het Ricciotti. Het Ricciotti ensemble is zeer dankbaar voor
de toegekende subsidies en is ook blij met de constructieve en begripvolle wijze waarop
overleg en samenwerking met de beide fondsen verloopt.
Wij zien echter wel een mogelijke bedreiging aan de horizon verschijnen, die op langere
termijn met name de samenwerking met het FCP mogelijk kan beïnvloeden. Volgens de
richtlijnen en de daarin gehanteerde definities worden kunstvakstudenten aangemerkt als
professionals. Sinds het ontstaan van het Ricciotti ensemble in de jaren ’70 werkt het Ricciotti
met een combinatie van conservatoriumstudenten en niet-conservatoriumstudenten. Deze
twee groepen leren bij ons van elkaar en hebben elkaar voor het functioneren van het orkest
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dan ook hard nodig. Zolang wij erin slagen om minimaal 50% van het orkest te laten bestaan
uit niet-conservatoriumstudenten lijken we binnen de richtlijnen van het fonds te vallen. Wij
hebben gemerkt dat er de laatste jaren een toenemend belang wordt gehecht aan het halen
van deze grens. Bezien vanuit de richtlijnen van het fonds is dit begrijpelijk. De beoogde
verhouding is ook niet nieuw. Wij merken echter dat het in de praktijk steeds moeilijker wordt
om deze 50% te halen. In het kader van de Code Diversiteit & Inclusie en het implementeren
van principes uit de Governance Code Cultuur is het van groot belang om een transparant
auditiebeleid te voeren. Die beide codes in acht nemend, blijkt het tamelijk complex om
invloed uit te oefenen op de achtergrond van aspirant-leden voordat audities plaatsvinden.
Daar komt nog bij dat wij merken dat er geleidelijk steeds minder amateurspelers zijn die het
benodigde niveau halen om binnen het Ricciotti te kunnen functioneren. Dit is het gevolg van
een daling van het gemiddelde niveau van amateurspelers in Nederland, die al jaren aan de
gang is. Deze daling is het gevolg van het grotendeels wegvallen van het Nederlandse
muziekeducatiesysteem, zoals dat er was voordat de grote bezuinigingen op muziekscholen
die zijn ingezet vanaf 2012.
Tijdens de coronaperiode was het, zoals verderop in dit verslag wordt uitgelegd, niet mogelijk
om de grens van 50% te halen. Onder normale omstandigheden is dat gelukkig nog wel altijd
mogelijk. Daarom verwachten wij dan ook dat het volgend jaar geen probleem zal zijn. We
voorzien echter wel dat het in de wat verdere toekomst steeds moeilijker zal worden om die
grens te handhaven.
Hoewel dit leidt tot reden tot bezorgdheid van onze kant, is dit niet de kern van het probleem.
Het echte probleem lijkt een weeffout in het systeem te zijn. Voor het definiëren van
kunstvakstudenten als professionals is namelijk vanuit het FCP bezien best wat te zeggen,
omdat kunstvakstudenten professionals in wording zijn. Vanuit dat oogpunt zou men kunnen
stellen dat het FCP dan mogelijk niet de juiste subsidieverstrekker voor ons is. Het probleem
is dat er momenteel geen andere geschiktere subsidieverstrekker lijkt te zijn. Bij bijvoorbeeld
het FPK worden kunstvakstudenten aangemerkt als amateurs, omdat zij hun diploma nog niet
hebben behaald. Vanuit dat fonds bezien is daar ook wat voor te zeggen. De bedreiging die
wij signaleren is dat de kunstvakstudenten door het hanteren van verschillende definities
binnen de hele talentontwikkelingsketen tussen wal en schip dreigen te vallen. En dat terwijl
zij juist de top van deze keten zouden moeten vormen.
Overigens zijn we niet de enige organisatie die dit probleem signaleert en lijkt dit probleem
behalve in de muziekeducatie ook binnen andere disciplines te spelen. Gelukkig merken wij
dat het FCP dit probleem ook signaleert en onderkent. We zijn dan ook op zeer constructieve
wijze met de betrokken andere organisaties en het FCP in gesprek over dit onderwerp. Wij
hopen dat deze gesprekken ertoe leiden dat dit probleem kan worden opgelost en de
kunstvakstudenten niet tussen wal en schip terecht komen. Wij zijn blij met de opstelling van
het FCP in deze kwestie. Het leek ons desalniettemin van belang om gewag te maken van dit
onderwerp in het bestuursverslag
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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 orkestcheffen. Verder gaat onze dank uit naar alle componisten, arrangeurs, repetitoren, solisten en
(digitale) vormgevers:

Solisten:
Ellen ten Damme
Henk Kraaijeveld
Tim Kliphuis*
Ramon Valle
Karsu Donmetz
Karin Strobos
David Kweksilber*
Repetitoren:
Tim Kliphuis*
Gijs Kramers*
Ali Groen
Nick Caris
Lucas Dols
Componisten:
Leonard Evers*
Micha Hamel
Compositiemodule
deelnemers:
Rodolfo Stornfelt
Anna van Brunschot
Jamie Alpherts
Euripides Dionysiadis

Arrangeurs:
Konrad Koselleck*
Gijs Kramers*
Geert Rubingh*
Misha Sporck*
Thomas Zonderop*
Daan Herweg
Hugo Bouma*
Bram Faber*
Annemarie Hensens*
Tim Kliphuis*
Leonard Evers*
Anne-Maartje Lemereis
David Kweksilber*
Franck van der Heijden

Geluidstechnici en ondersteuning:
Paul Pouwer
Joris Wolff
Dennis Rens
Coen Stuit
Geert Rubingh*
Ian de Jong*
Medewerkers Kantoor
Coen Stuit (artistiek leider & dirigent)
Hannah Soepenberg (zakelijk leider)
Naomi van Hak (tourneemanager)
Catherine Cameron (medewerker
marketing en communicatie)
Geert Rubingh* (medewerker artistieke
zaken)
Julia Koenen* (a.i. tourneemanager)
Maxje de Wit* (a.i. tourneemanager)
Didi de Pooter (a.i. medewerker
marketing en communicatie)
Structureel betrokken zzp’ers
Jan Bruin (boekhouder)
Wout Nooitgedagt (fotograaf / filmer)
Hugo Herrera Tobón (vormgever)
Celine Wouters (vormgever)

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

*(oud)lid Ricciotti

Frans Boom (vaste vrijwilliger en fotospeurder van kantoor)
Babette Greiner (vaste vrijwilliger en fotospeurder van kantoor)
De vele vrijwilligers en contactpersonen op locaties
Lies Rubingh, PR & Promotie ZIJ van hiernaast
Aron Ludikhuijze (filmer)
Power Sound Studio’s (opnames album)
Bram van den Berg, webbouwer
Redmar de Haan, extern beheerder CrossmarX database
Drukkerij SSP Cliteur: Just Lievense en Tamara Blokzijl
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In 2021 werkte het Ricciotti samen met de volgende maatschappelijke en
culturele partners:
GGz Centraal

Amersfoort, locatie: Zon & Schild

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Amersfoort, Utrecht & Amsterdam

Koninklijk Concertgebouworkest Young

Amsterdam

Fiep Westendorpschool

Amsterdam

IMC Weekendschool

Amsterdam

Mike’s Badhuistheater

Amsterdam

Prins Bernhard Cultuurfonds

Amsterdam

Startblok Riekerhaven

Amsterdam

Vondelpark Openluchttheater

Amsterdam

Conservatorium van Amsterdam (compositie-afdeling)

Amsterdam

Sociëteit SEXYLAND

Amsterdam, locatie: Clubhuis Sexyland

HVO Querido

Amsterdam, locatie: de Aak

Stichting Amerpoort

Baarn

Stichting Warande

Bilthoven, locatie: Wooncentrum Schutsmantel

Camping Ter Drucht

Den Bosch

Zuiderparktheater

Den Haag

Koninklijk Conservatorium Den Haag (compositie-afdeling)

Den Haag

Koninklijk Conservatorium Den Haag (directie-afdeling)

Den Haag

Akoesticum

Ede

Genneper Hoeve

Eindhoven

Dores Herstelzorg

Grave, Locatie: Residentie Mariëndal

Openluchttheater Hertme

Hertme

Muziekcentrum van de Omroep

Hilversum

Sounds of Change

Hilversum

Tante Nino

Rotterdam

Codarts Rotterdam (compositie-afdeling)

Rotterdam

Cultuur Kwartier Sneek

Sneek

Geertje’s Hoeve

Utrecht

Herstart – Leger des Heils

Utrecht

HKU Utrechts Conservatorium (musician 3.0)

Utrecht

Resto VanHarte

Utrecht, Locatie: Theater Lombok

Openluchttheater De Pinkenberg

Velp
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In 2021 besteedden o.a. de volgende media-aandacht aan het Ricciotti:
Klassiekvannu.com
6 juli, lang stuk over jubileum, met interviews met Coen Stuit, Hugo Bouma, Chiel Meijering
en Leonard Evers: https://klassiekvannu.com/2021/07/06/ricciotti-ensemble-50-51jaar-avontuurlijk-programmeren-en-concerteren/
Cultuurfonds.nl
Zomer, aankondiging jubileumtournee, met citaten van Hannah Soepenberg en solist Tim
Kliphuis: https://www.cultuurfonds.nl/project/stichting-ricciotti-ensemble-jubileum
Klankwijzer.nl
3 augustus, aankondiging jubileumtournee, met citaten van Hannah Soepenberg en solist
Tim Kliphuis: https://www.klankwijzer.nl/nieuws/artikel/ricciotti-toont-zijn-flexibiliteitin-gouden-jubileumtour/d8c15c467c7a
Borneboeit.nl
27 juli, aankondiging jubileumtournee, met citaten van solist Tim Kliphuis:
https://www.borneboeit.nl/106878/nieuws/ricciotti-viert-gouden-jubileum-in-hertme
(ook op papier)
14 augustus, verslag van optreden in Hertme, met veel ter plaatse gemaakte foto’s:
https://www.borneboeit.nl/107224/nieuws/jubileumfeestje-met-het-ricciotti
Vrijetijdamsterdam.nl
28 juli, aankondiging optreden Vondelpark tijdens jubileumtournee, met citaten solist Tim
Kliphuis: https://vrijetijdamsterdam.nl/culture/ricciotti-ensemble-viert-goudenjubileum-in-amsterdam/
Rodi.nl
6 augustus, aankondiging optredens in Mike’s Badhuis en Vondelpark tijdens
jubileumtournee: https://www.rodi.nl/regio/amsterdam-noord/237969/ricciottiensemble-viert-gouden-jubileum
Rheden.nieuws.nl
6 augustus, aankondiging optreden in De Pinkenberg, Rozendaal, met citaten Tim Kliphuis:
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/167936/ricciotti-ensemble-viert-gouden-jubileum-inrozendaal/
Arnhemsekoerier.nl
11 augustus, aankondiging optreden in De Pinkenberg, Rozendaal:
https://www.arnhemsekoerier.nl/nieuws/algemeen/1092998/ricciotti-ensemble-viertgouden-jubileum
Doesburg.nieuws.nl
14 augustus, aankonding optreden in De Pinkenberg, Rozendaal:
https://doesburg.nieuws.nl/nieuws/12128/ricciotti-ensemble-viert-verjaardag-op-depinkenberg/
Brummen.nieuws.nl
14 augustus, aankonding optreden in De Pinkenberg, Rozendaal:
https://brummen.nieuws.nl/nieuws/18502/ricciotti-ensemble-viert-verjaardag-op-depinkenberg/
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Grootsneek.nl
10 augustus, aankondiging optreden Sneek in jubileumtournee:
https://www.grootsneek.nl/grootsneek/uniek-optreden-ricciotti-ensemble-op-11augustus-in-sneek
Friesch Dagblad
11 augustus, verslag optreden Sneek in jubileumtournee:
https://frieschdagblad.nl/cultuur/Gouden-jubileumtour-Ricciotti-Ensemble-trapt-af-inSneek-26984073.html (ook op papier)
Utrecht.nieuws.nl
14 augustus, aankondiging optreden Utrecht tijdens jubileumtournee, met citaten Tim
Kliphuis: https://utrecht.nieuws.nl/kunstcultuur/79273/ricciotti-ensemble-viertgouden-jubileum-in-muziekhuis-lombok/
Dehavenloods.nl
16 augustus, aankondiging optreden Tante Nino in Rotterdam tijdens jubileumtournee:
https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/1093443/tante-nino-demonstreertop-haar-manier-voor-versoepeling-corona (artikel is niet meer online)
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Het Ricciotti ensemble wordt structureel ondersteund door:

Onze activiteiten zijn in 2021 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 Stichting Ricciotti ensemble,

Bas de Wilde
Voorzitter

Chris van de Ven
Penningmeester
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Deelnemer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Instrument
altviool
altviool
altviool
altviool
altviool
cello
cello
cello
cello
contrabas
contrabas
fagot
fluit
fluit
hobo
hobo
hoorn
klarinet
klarinet
saxofoon
saxofoon
slagwerk
trombone
trompet
viool
viool
viool
viool
viool
viool
viool
viool
viool
viool
viool
viool
viool
cello
fagot
klarinet
slagwerk
altviool
cello
contrabas
contrabas
contrabas
contrabas
contrabas
fagot
fagot
fluit
hobo
hobo
hoorn
hoorn
hoorn
saxofoon
saxofoon
slagwerk
slagwerk
trompet
trompet
trompet
trompet
viool
viool
viool
viool
viool
viool
viool
viool
viool
viool
viool
viool
viool

Deelnemerslijst 2021

Ricciotti ensemble

Plaats
Leiden
Leiderdorp
Zwolle
Amsterdam
Amsterdam
London
Amsterdam
Bunnik
Den Haag
Amsterdam
Utrecht
Leeuwarden
Amsterdam
Den Haag
Den Haag
Den Bosch
Rotterdam
Amersfoort
Tiburg
Utrecht
Tilburg
Utrecht
Den Haag
Utrecht
Den Haag
Den Haag
Oss
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Utrecht
Amsterdam
Zutphen
Overveen
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Rotterdam
Dronten
Rotterdam
Amstelveen
Rotterdam
Hilversum
Heumen
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam
Den Haag
Den Haag
Maastricht
Antwerpen
Amsterdam
Beverwijk
Amsterdam
Amsterdam
Helden
Maastricht
Utrecht
Zwolle
Utrecht
Amsterdam
Den Haag
Utrecht
Delft
Den Haag
Utrecht
Leiden
Den Haag
Emmeloord
Leiden
Utrecht
Boxmeer
Groningen
Amsterdam
Amsterdam

Provincie
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Overijssel
Noord-Holland
Noord-Holland
Engeland
Noord-Holland
Utrecht
Zuid-Holland
Noord-Holland
Utrecht
Friesland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Zuid-Holland
Utrecht
Noord-Brabant
Utrecht
Noord-Brabant
Utrecht
Zuid-Holland
Utrecht
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Utrecht
Noord-Holland
Gelderland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Flevoland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Gelderland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Limburg
Belgie
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Limburg
Limburg
Utrecht
Overijssel
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Utrecht
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Utrecht
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Flevoland
Zuid-Holland
Utrecht
Noord-Brabant
Groningen
Noord-Holland
Noord-Holland

31 van 77 is t/m 24 jaar is 40,3 %
46 van de 77 is boven 24 jaar is 59,7%

Geboortedatum
15-5-1997
5-7-1991
29-9-1992
19-3-1995
22-4-2001
6-8-1994
14-2-1994
25-4-2002
31-12-1998
12-12-1995
23-5-1995
14-5-1995
25-5-2000
29-7-1998
30-4-2000
29-11-1996
21-1-1991
28-3-1998
4-10-1992
27-8-1997
14-3-1995
20-3-1999
26-4-1998
5-7-1997
21-7-1994
8-8-1994
18-12-2001
2-7-1992
12-5-1998
15-3-1992
2-12-1997
2-4-1996
8-8-1994
27-12-1991
30-5-1996
24-9-1996
11-6-1992
21-10-1999
18-7-1996
5-8-1996
25-2-1995
6-11-1993
9-11-2001
5-8-1987
11-3-2000
26-10-1993
7-3-1990
16-9-1986
14-6-1996
28-1-1983
7-8-1996
7-9-1997
24-12-1996
19-1-2002
14-5-1992
1-7-1982
24-1-1998
17-12-1996
28-2-1998
20-5-1995
27-6-2000
28-9-1993
2-7-1988
6-12-1994
7-6-2003
4-7-1996
1-3-2003
12-6-2001
11-9-2001
19-2-1999
30-8-2000
4-3-1998
1-3-1996
11-6-2003
19-3-1995
24-7-1991
22-10-1994
27 amateurs van 77 deelnemers is 35,1 %
50 student/afgestudeerd kunstvakonderwijs is 64,9 %

Nationaliteit
Opgegeven in jaarverslag:
Griekenland / Duitsland (GR
Amateur
/ DE)
NL
Amateur
Turkije (TR)
Student Kunstvakonderwijs
NL
Amateur
NL
Student Kunstvakonderwijs
Groot-Brittannië (GB) Amateur
NL
Amateur
NL
Amateur
NL
Student Kunstvakonderwijs
Frankrijk (FR)
Student Kunstvakonderwijs
NL
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
NL
Amateur
NL
Student Kunstvakonderwijs
NL
Amateur
Spanje (ES)
Student Kunstvakonderwijs
NL
Student Kunstvakonderwijs
NL
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
NL
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
Spanje (ES)
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
NL
Student Kunstvakonderwijs
Spanje (ES)
Student Kunstvakonderwijs
NL
Student Kunstvakonderwijs
NL
Student Kunstvakonderwijs
NL
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
Zuid-Afrika (ZA)
Student Kunstvakonderwijs
NL
Student Kunstvakonderwijs
NL
Student Kunstvakonderwijs
NL
Amateur
NL
Amateur
NL
Amateur
NL
Student Kunstvakonderwijs
NL
Amateur
NL
Amateur
NL
Amateur
NL
Amateur
NL
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
NL
Amateur
NL
Student Kunstvakonderwijs
NL
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
Spanje (ES)
Student Kunstvakonderwijs
NL
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
NL
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
NL
Amateur
Costa Rica
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
NL
Student Kunstvakonderwijs
NL
Amateur
NL
Student Kunstvakonderwijs
NL
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
Spanje (ES)
Student Kunstvakonderwijs
NL
Amateur
NL
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
Turkije (TR)
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
Belgie (BE)
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
Spanje (ES)
Student Kunstvakonderwijs
NL
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
NL
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
NL
Student Kunstvakonderwijs
NL
Student Kunstvakonderwijs
Duitsland (DE)
Student Kunstvakonderwijs
Polen (PL)
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
NL
Student Kunstvakonderwijs
NL
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
USA
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
USA
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
Groot-Brittannië (GB) Student Kunstvakonderwijs
NL
Amateur
NL
Amateur
NL
Student Kunstvakonderwijs
NL
Amateur
NL
Amateur
NL
Amateur
NL
Student Kunstvakonderwijs
NL
Amateur
NL
Amateur
NL
Amateur
NL
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
NL
Afgestudeerd Kunstvakonderwijs
Bachelor of Music
Geschiedenis en filosofie
Linguistics
Muziek en Technologie, Composition and Music Production
Bachelor of Music, student Master of Music aan KC, & Neuropsychologie
Student Geschiedenis
Agrarische opleiding in Dronten
Biologie
Bachelor of Music
Master of Music

Toelichting
Afgestudeerd Computer Science
Amateur altviolist, afgestudeerd compositie
Bachelor of Music, student Master of Music
Afgestudeerd natuurkunde
Bachelor of Music, als amateur bij Ricciotti gestart
Amateur cellist, afgestudeerd componist
Afgestudeerd literatuurwetenschapper
Geneeskunde
Bachelor of Music: Klassiek Cello
Bachelor of Music, student Master of Music
Bachelor of Music, Informatica
Eigenaar muziekinstrumentenzaak
Bachelor of Music
Amateur fluitist, afgestudeerd Schoolmuziek, student Psychologie
Bachelor of Music
Bachelor of Music, student Master of Music
Bachelor of Music & student fysiotherapie
Bachelor of Music; Klassiek klarinet en huidig Finance & Control
Master of Music, Clarinet classical performance/ musicologist
Bachelor of Music, afgestudeerd aan University College Utrecht
Bachelor of Music, student Master of Music
Bachelor of Music
Afgestudeerd Schoolmuziek, student Bachelor of Music Jazz
Bachelor of Music, Conservatorium Maastricht Klassiek & Jazz. Huidige studie: Kunst & Economie aan de HKU.
Bachelor of Music, student Master of Music
Bachelor of Music, student Master of Musci, als amateur bij Ricciotti gestart. & Geschiedenis
Bachelor of Music
Afgestudeerd Marine Biologie
Student Kunstmatige Intelligentie & Psychologie
Afgestudeerd Arabische Studies
Bachelor of Music, als amateur bij Ricciotti gestart & student Moleculair life sciences UU
Amateur violist, Afgestudeerd Schoolmuziek
Afgestudeerd Logistiek en Optimalisatie
Afgestudeerd Schoolmuziek. + Sociologie.
Bachelor of Music (zang), Antropologie
Master of Music & Natuurkunde student UVA
Student Docent Engels
Bachelor of Music
Bachelor of Music. Daarnaast Werktuigbouwkunde
Bachelor of Music, student rechten
Onderwijswetenschappen & Bachelor of Music
Bachelor of Music
Geneeskunde
Master of Music
Bachelor of Music
HBO-ICT
Bachelor of Music, student Master of Music
Bachelor of Music
Bachelor of Music
Amateur fagottist, Bachelor of Music schoolmuziek
Bachelor of Music en studerend Sociologie
Master of Music
Bachelor of Music
Bachelor of Music; CvA Hoorn
Master of Music
Bachelor of Music
Bachelor of Music: Jazz Saxofoon CvA. Voorheen klassiek saxofoon
Bachelor of Music HKU Utrechts Conservatorium, student Master of Music performance
Bachelor of Music
Master of Music
Bachelor of Music
Bachelor of Music
Bachelor of Music
Master of Music
Bachelor of Music
Geneeskunde
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ZT

ZT

ZT

ZT

ZT

ZT
ZT

ZT

ZT

ZT
ZT

ZT

ZT

ZT

ZT

ZT

ZT

ZT

ZT
ZT
ZT
ZT

ZT

ZT

ZT

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20
21
22
23

24

25

26

13-aug-21

13-aug-21

13-aug-21 21:45
14-aug-21 11:30

14-aug-21

14-aug-21

14-aug-21
15-aug-21

15-aug-21

15-aug-21

15-aug-21

Vrijdag

Vrijdag

Vrijdag
Zaterdag

Zaterdag

Zaterdag

Zaterdag
Zondag

Zondag

Zondag

Zondag

15:00

17:30

19:30
11:30
13:30
16:20

20:00

Donderdag 19-aug-21

Donderdag 19-aug-21

Donderdag 19-aug-21
20-aug-21
Vrijdag
20-aug-21
Vrijdag
20-aug-21
Vrijdag

20-aug-21

21-aug-21

21-aug-21 14:00

Vrijdag

Zaterdag

Zaterdag

22-okt-21 20:30

23-okt-21 21:30

23-okt-21 22:30

24-okt-21 14:00

24-okt-21 16:00

24-okt-21 18:00

24-okt-21 20:00

NJ

NJ

NJ

NJ

NJ

NJ

NJ

NJ

30

31

32

33

34

35

36

37

Overig

40

45

45

30

Specificatie cultuureducatie

Schoolgebonden Amsterdam
Rest van Nederland
Niet-Schoolgebonden Amsterdam
Rest van Nederland

9
6
3
3
0
3
2
1

Totaal Activiteiten
Openbaar
Waarvan sociaal
Waarvan WildOp!
Waarvan buurtgericht
Besloten
Waarvan sociaal
Waarvan educatief

19-jul-21

19-jul-21

Specificatie Amsterdam

In Nederland
Waarvan Amsterdam
Buitenland
Digitale optredens

40
9
0
2

Overig

39

Aantal optredens

Overig

38

90

15

30

40

30

30

60

40

40

30

30

75

45

120

60
45
45
45

60

Totaal duur 1895

21-okt-21 20:00

NJ

29

04-jun-21

21-okt-21 10:00

NJ

28

Overige optredens

19-okt-21

20-okt-21 20:30

NJ

27

14:00

11:15

30

11:10

Donderdag 19-aug-21

45

45

Woensdag 18-aug-21 21:00

30

45

60

120
60

15

45

20
30

60

45

30

60

19:50

18:00

14:30

19:30
08:19

17:40

15:00

18:30

14:00

10:50

60

16:00

13-aug-21

Vrijdag

12:30

Donderdag 12-aug-21

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
1
2

Type optreden
Openbaar
Waarvan sociaal
Waarvan WildOp!
Besloten
Waarvan sociaal
Waarvan educatief

Besloten

Besloten

26
13
13
14
11
3

-

-

Centrum

Zuid-oost

Nieuw-west

Noord

Nieuw-west

Nieuw-west

Nieuw-west

Oost

West

Ams. Stadsdeel

Besloten livestream 1

Openbaar

Wild-op

Besloten

Wild-op

Wild-op

Wild-op

Besloten

Besloten

Besloten

Wild-op

Besloten

Openbaar

Besloten

Openbaar

Openbaar
Besloten
Besloten
Besloten

Openbaar

Openbaar

Besloten

Wild-op

Wild-op

Openbaar

Openbaar

Openbaar
Openbaar

Wild-op

Wild-op

Wild-op
Wild-op

Wild-op

Besloten

Wild-op

Openbaar

Openbaar

Openbaar

Duur in minutenType optreden

Donderdag 12-aug-21

Tijdstip

45

Datum

Woensdag 11-aug-21 16:00

Ricciotti's Studiosessies #2

ZT

Periode Dag

1

nr.

Ricciotti Gouden Jubileumtour

Overzicht Optredens Ricciotti 2021

Hilversum

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Baarn

Hilversum

Amsterdam

Den Bosch

Amersfoort

Velp

Utrecht
Bilthoven
Amersfoort
Grave

Utrecht

Rotterdam

Ede

Utrecht

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Hertme
Amsterdam

Enschede

Baak

Hilversum
Gorinchem

Hilversum

Eindhoven

Utrecht

Utrecht

Den Haag

Sneek

Plaats

Rotterdam

678
4117
0
121500

Summerschool IMC in Muziekcentrum vd Omroep Hilversum

Summerschool IMC schoutinggebouw

Uitreiking Zilveren Anjer, Koninklijk Paleis AmsterdamAmsterdam

Muziekcentrum van de Omroep

IKEA

HVO Querido - de Aak

Clubhuis Sexyland

Winkelcentrum Hoog Catherijne

Utrecht CS, Jaarbeurszijde

Herstart - Leger des Heils

AZC

Amerpoort

Winkelcentrum Kerkelanden

BSO Fiep Westendorpschool, Amsterdam

Camping Ter Drucht

GGZ Instelling Zon & Schild

Openluchttheater De Pinkenberg

Theater Lombok
Wooncentrum Schutsmantel (Ouderenzorg)
AZC
Residentie Mariendal (Ouderenzorg)

Theater Lombok

Plein voor Tante Nino (Demonstratie)

Akoesticum (Concertgebouw Young)

AZC

AZC (locatie Calandlyceum)

Startblok Riekerhaven

Mike's Badhuistheater

Openluchttheater Hertme
Vondelparktheater

Op straat voor oud-Ricciotti lid

Kerkplein

Markt
Op weiland in Heukelum

Vrienden van solist Tim Kliphuis

Genneper Hoeve

Stayokay Bunnik

Geertje's Hoeve

Zuiderparktheater

Cultuurkwartier

Locatie

0000001

Digitale optredens
108.000
Video + studio-opname La Vie en Pause, ism Ellen ten Damme
Video + studio-opname Mensch, durf te leven. Ism Henk Kraaijenveld 13.500
121.500

Publiek totaal
Publiek Amsterdam
Publiek Nederland
Publiek buitenland
Publiek digitaal

Loopstuk

Loopstuk

Extra activiteit

Provincie

views
views
totaal

249

100

35

35

250

400

20

60

75

55

35

145

55

135

210
65
90
35

95

80

90

90

15

65

85

375
285

15

70

250
30

35

65

55

70

160

45

4117

Nederland 25

Nederland 45

Bijzonderheden

30 min muziek Zoef bij livestream
40 kinderen + 5 begeleiders
20 kinderen + 5 begeleiders

Concertpubliek, Ricciotti-achterban

Algemeen publiek

Bewoners

Algemeen publiek, Ricciotti-achterban

Algemeen publiek

Algemeen publiek

Bewoners

Vluchtelingen

Bewoners, personeel, familie

Algemeen publiek

Kinderen + begeleiders van BSO

Ensemble Zoef
Omniband
Omniband

campinggasten, personeel, algemeen publiek

Bewoners + personeel

Concertpubliek, Ricciotti-achterban

Concertpubliek, Ricciotti-achterban
Ouderen
Vluchtelingen
Bewoners + personeel

Concertpubliek, Ricciotti-achterban

Concertpubliek, Ricciotti-achterban

jongeren + personeel

Vluchtelingen

Vluchtelingen

Nieuwkomers + studenten

Concertpubliek, Ricciotti-achterban

Concertpubliek, Ricciotti-achterban
Concertpubliek, Ricciotti-achterban

oud-ricciotti lid met chronische ziekte + familie

Algemeen publiek

Algemeen publiek
Buurtbewoners & collega met zwangerschapsverlof

Algemeen publiek

Algemeen publiek en personeel

Algemeen publiek en personeel

Algemeen publiek en personeel

Concertpubliek, Ricciotti-achterban

Algemeen publiek en personeel, minima via Summer yn SudWest

Publiek Doelgroep

Nederland 23

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland
Nederland

Nederland

Nederland

Nederland
Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Land

Totaal bezoekers

Noord-Holland

Zuid-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Brabant

Utrecht

Gelderland

Utrecht
Utrecht
Utrecht
Noord-Brabant

Utrecht

Zuid-Holland

Gelderland

Utrecht

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Overijssel
Noord-Holland

Overijssel

Gelderland

Noord-Holland
Noord-Brabant

Noord-Holland

Noord-Brabant

Utrecht

Utrecht

Zuid-Holland

Friesland

Bestuursprofiel Stichting Ricciotti Ensemble
Goedgekeurd tijdens bestuursvergadering d.d. 14 januari 2016

Samenstelling van het bestuur:
De samenstelling van het bestuur is toegerust om:
a) de kerntaak van de organisatie mede vorm te geven en
b) operationeel te bewaken.
De samenstelling past bij de missie en doelstellingen van de organisatie. Het bestuur is
divers samengesteld, zowel qua achtergrond als qua kennis en ervaring.

Profiel van het bestuur:
Diversiteit samenstelling van het bestuur als geheel:
•
Goede spreiding man / vrouw / anders
•
Goede spreiding over leeftijd
•
Goede spreiding overige achtergronden, waaronder culturele achtergrond
•
Goede spreiding van deskundigheid en ervaring
•
Oók leden afkomstig uit vestigingsplaats

Stichting Ricciotti Ensemble
Korte Leidsedwarsstraat 12
1017 RC Amsterdam
+31 (0)20 6246 115
+31 (0)6 5347 1215 (tournees)
info@ricciotti.nl

Alle leden afzonderlijk:
•
Affiniteit met het inhoudelijke doel van de instelling
•
Voldoende tijd om daadwerkelijke inzet te leveren
•
Een specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel
•
Sparringpartner kunnen zijn voor bestuur/directie
Leden afzonderlijk (of gecombineerd bij een lid):
•
Tenminste één lid met deskundigheid op artistiek inhoudelijk terrein
•
Tenminste één lid met ervaring op het gebied van ondernemerschap en de
daarbij horende risico’s
•
Tenminste één lid met ervaring als fondsenwerver/sponsoring, marketing
en communicatie
•
Tenminste twee leden met ervaring als werkgever/manager
•
Tenminste één lid met een juridische achtergrond
•
Tenminste één lid, bij voorkeur twee, is spelend lid geweest in het Ricciotti
Ensemble

www.ricciotti.nl
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De voorzitter:
•
Bestuurlijke ervaring
•
Representatieve/contactuele vaardigheden
•
Overwicht binnen en buiten de organisatie

Stichting Ricciotti Ensemble
Korte Leidsedwarsstraat 12
1017 RC Amsterdam
+31 (0)20 6246 115
+31 (0)6 5347 1215 (tournees)
info@ricciotti.nl

De penningmeester:
•
Ervaring met bedrijfsvoering, financieel beheer en rapportage
•
Ervaring met risicobeheer
•
Ervaring met de control-cyclus (en daarmee) gesprekspartner voor de externe
accountant

www.ricciotti.nl
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