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Het oprichten en in stand houden van een of meer orkesten of ensembles, bestaande
uit amateurmusici en muziekvakstudenten, teneinde
a. op uiteenlopende locaties levende muziek van goede kwaliteit te maken, voor en
met publiek uit alle lagen van de samenleving en
b. de musici de gelegenheid te geven om hun talenten te ontwikkelen met betrekking
tot de onder a. genoemde uitvoeringspraktijk, in aanvulling op het reguliere
muziekonderwijs.

De Stichting tracht de doelstelling onder meer te bereiken door:
a. het geven van uitvoeringen waarbij verschillende muziekstijlen worden gespeeld;
b. het geven van uitvoeringen op plaatsen die niet als concertpodium zijn bedoeld;
c. het opzoeken van publiek dat normaliter niet met live muziek in aanraking komt in
diens eigen omgeving;
d. het geven van uitvoeringen die laagdrempelig zijn, onder meer doordat de musici
geen traditionele concertkleding dragen, persoonlijk contact maken met het publiek en
publiek uit te nodigen om te participeren in optredens;
e. kunstvakstudenten en amateurmusici van en met elkaar te laten leren;
f. het organiseren van workshops, al dan niet in samenwerking met vakopleidingen en
andere culturele partners;
g. het geven van compositie- en arrangeeropdrachten aan jonge componisten en
arrangeurs.

De inkomsten van de Stichting bestaan uit onder meer:
a. subsidies
b. bijdragen van derden
c. publieksinkomsten
d. donaties
e. renten
f. giften, schenkingen, erfstellingen en legaten.
Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard.

De verkregen inkomsten worden ingezet om tournees te realiseren, repetities en
workshops te bekostigen en voor personeel- en kantoorkosten. Het Ricciotti past de
codes: Fair Practice Code, Code Diversiteit en Inclusie en Governance Code Cultuur
toe. Het Ricciotti heeft een bescheiden eigen vermogen op de spaarrekening staan als
financiele buffer voor het gezond houden van de stichting, het kunnen opvangen van
tegenvallen inkomsten en geldt als vereiste voor financiers.

https://www.ricciotti.nl/content/5-organisatie/9-downloads/3-jaarv
erslag/ricciotti-ensemble-bestuursverslag-2020-fcp-def.pdf

Het bestuur is onbezoldigd. De directie en medewerkers worden beloond conform de
CAO Toneel en Dans (niet bindend).

Zie onze website en bovengenoemde link voor het jaarverslag van 2020 met een
beschrijving van alle activiteiten.

https://www.ricciotti.nl/content/5-organisatie/9-downloads/3-jaarv
erslag/ricciotti-ensemble-bestuursverslag-2020-fcp-def.pdf
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Het Ricciotti ontving in 2020 meerjarige ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). We
ontvingen in 2020 vanwege het wegvallen van de eigen inkomsten vanwege de coronapandemie vanuit de overheid een tweetal tegemoetkomingen, te
weten de NOW-regeling voor het bedrag van €7.898,- (hier is in het voorjaar eenmalig een beroep op gedaan) en een compensatievergoeding van
€83.400,- uit de eerste steunmaatregel voor cultuur voor structureel gefinancierde instellingen. Van dit budget is €61.500,- uitgegeven aan alternatieve
projecten. In alle gevallen zijn ruime compensatievergoedingen aan artiesten uitbetaald. Vanwege de langdurig beperkende maatregelen kon niet het
volledige budget worden ingezet en werd tevens het budget voor de wintertournee ter hoogte van €70.000 in 2020 niet uitgegeven. Dit tezamen zorgt voor
een positief exploitatieresultaat van €104.939.-. De MEO-bestemmingsreserve werd in 2020 voor het volledige restbudget van €20.817,- aangewend.
Hierdoor stijgt de algemene reserve van €59.537,- naar een gezonde hoogte van €79.495,-. Het overige budget wordt bestemd in de bestemmingsreserve
Covid-19 ter hoogte van €105.798,-. Dit budget stelt ons in 2021 in staat extra activiteiten te organiseren en extra kosten vanwege corona op te vangen.
Zowel het FCP en AFK hebben de meerjarige ondersteuning voor het Ricciotti verlengd voor de periode 2021-2024.
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Vanwege langdurig aanhoudende overheidsmaatregelen vanwege corona waren de
activiteitenlasten voor het Ricciotti in 2020 relatief laag, waardoor het saldo relatief
hoog was. Het saldo is bestemd in een coronabestemmingsreserve. Voor toelichting
hierop zie pagina 2 (balans) of de jaarrekening.

https://www.ricciotti.nl/content/5-organisatie/9-downloads/3-jaarv
erslag/ricciotti-ensemble-bestuursverslag-2020-fcp-def.pdf

