Ensemble VONK - jaarverslag 2020
In VONK werken vier musici en een componiste samen aan nieuwe producties. Samen trekken zij op
in de bevlogenheid om nieuwe muziek onder de aandacht van een groter publiek te brengen. Openminded en grensverleggend bouwt het ensemble sinds de oprichting in 2015 aan een eigen
repertoire.
Het ensemble heeft een sterk eigen geluid door de originele bezetting van sopraan, saxofoons,
klarinetten en slagwerk. VONK geeft opdrachten aan componisten en werkt samen met
theatermakers en schrijvers. Artistiek leider en componiste Nicoline Soeter is co-creator en curator.
Inmiddels zijn er 24 nieuwe composities voor het ensemble geschreven.
De uitdrukkingsvorm die VONK ontwikkelt, is een taal die resoneert met de tijdsgeest: een sterk
gevoelde behoefte aan creativiteit die niet begrensd wordt door genres.

Activiteiten
Voorstelling GROND
In 2020 werkten we aan het produceren van een muziektheatervoorstelling in samenwerking met
Tilt, Het Zuidelijk Toneel en Podium Bloos. Schrijver Anton Dautzenberg en componiste Nicoline
Soeter schreven de tekst en muziek. Nicoline ontwikkelde de dramaturgische lijn in samenwerking
met regiecoach Joep van der Geest. Gastspelers acteur Steve Aernouts en gitarist Pete Harden
speelden mee in de voorstelling die in maart 2020 in première ging bij De Nieuwe Vorst in Tilburg.
GROND is een cross-over tussen muziek en theater. Wat betekent een geboortegrond of bodem
waarin de tijd ligt opgeslagen? Een zinderende muzikale voorstelling waarin GROND de hoofdrol
speelt. Vijf muzikanten en een acteur begeven zich in deze veelheid aan betekenislagen. Grond als
materie, concreet en alledaags, als kern en beweegreden, maar ook de grond waarin een parallelle
wereld huist. Twee recensies naar aanleiding van de première:

NRC: “Soeter is op haar best in klankvelden van de gruizige soort. Denk: ruisende elektronica en
aangeschraapte remschijven als achtergrond voor de aanzwellende gitaar van Pete Harden en de
scheurende sax van Tom Sanderman. Als kiezel- en zandgrond een klank zouden hebben, dan deze.”
Theaterkrant: “Grond is een kwetsbare vertelvoorstelling – in de goede zin van het woord. De taal
van Dautzenberg prikt door de licht nostalgische, gevoelige en soms licht atonale muziek van Soeter
heen. Het midden tussen band, nieuwe muziek en theater wordt dan misschien wat aarzelend
gezocht, Soeter geeft daarmee wel ruimte aan een bepaalde gevoeligheid in de teksten en het spel,
die indirect mag blijven, niet hoeft worden uitgespeeld, ondergronds en onderhuids kan zijn en
blijvend indruk maakt.” Door Covid-19 zijn uitvoeringen in de periode van maart tot en met
november gecanceld of uitgesteld. In december 2020 werden twee van de composities uit deze
voorstelling opgenomen in de Wisseloord Studio’s in Hilversum. In 2021 verschijnen deze opnames
op Spotify en andere online media.
Gaudeamus
In 2020 zou VONK ‘Award Ensemble’ zijn bij de Gaudeamus Muziekweek. Genomineerde
componisten voor de Gaudeaumus Award schrijven nieuwe songs voor VONK. Door Covid-19 moest
het project uitgesteld worden en heeft Gaudeamus de uitvoering verzet naar september 2021.
Nieuwe productie A songbook of rare feelings
Ondertussen werd een tweede editie van ons Songs-project voorbereid. De eerste editie van ons
Songs-project (2018-2019), met optredens bij onder meer Cross-Linx, Grachtenfestival, Gaudeamus,
November Music, Transit (BE) en Huddersfield Contemporary Music festival (UK), is voor ons
richtinggevend geweest. We voelden collectief aan dat met dit project de signatuur van de groep
helder werd. De heldere signatuur en het vakmanschap van VONK wordt opgepikt in het veld. Aad
van Nieuwkerk van VPRO’s Vrije Geluiden Radio 4 nam songs uit het eerste programma twee keer op
in zijn uitzending.
Met het tweede Songs-project, getiteld A songbook of rare feelings, willen we een ontwikkeling en
verdieping laten zien. Componiste en artistiek leider Nicoline Soeter heeft dichters Kayo Chingonyi
(UK, Zambia), Nancy Campbell (UK), songwriter Lucky Fonz III (NL) en componisten Kate Moore (AU,
NL), Morris Kliphuis (NL) en Remy Alexander (NL) uitgenodigd om samen met haar het programma te
schrijven. In december werd een projectplan geschreven als basis voor subsidie aanvragen die in het
voorjaar van 2021 gedaan worden. Ook zijn er plannen gemaakt om het project in coronatijd in
aangepaste vorm te kunnen presenteren. We nemen professionele video’s op die we online kunnen
delen als alternatief voor de live-ervaring.
Marketingstrategie
Bij onze marketing en publiciteit ligt de nadruk op contentcreatie en dan met name visuele
en audiovisuele content. In ieder project werkt VONK samen met vaste makers. Brett Meredith
maakt al jaren ons artwork, Fieke van den Hurk doet de audio-opnames, Bowie Verschuuren maakt
de video’s, de persbenadering wordt gedaan door Nieuwsmakelaar Johan Kloosterboer, Sterk- water
ontwerpt onze flyers. Dit zijn mensen die het ensemble goed kennen en weten wat past bij het merk
VONK. Het merk VONK staat voor professionaliteit, innovatie, het zoeken naar verbinding,
toegankelijkheid en een kleurrijke en open uitstraling. De materiële marketing bestaat uit heldere
concepten en is herkenbaar. Krachtige beelden, persoonlijke foto’s, artistieke video’s en prikkelende
programmateksten. Met marketing en communicatie professional Arjette van Gorsel werd eind 2020
een marketingstrategie ontwikkeld die de komende jaren als leidraad wordt gebruikt.
Subsidies
Ensemble VONK ontving in 2020 subsidie van de Gemeente Tilburg uit de regeling
Kunstenaarsinitiatieven en uit het Impulsgelden programma beschikbaar gesteld door KunstLoc
Brabant. De bijdragen stelden ons in staat om het artistiek en zakelijk beleid te professionaliseren.

In juli 2020 ontving Ensemble VONK een positief advies voor ondersteuning vanuit de Provincie
Noord-Brabant en de Gemeente Tilburg voor de periode 2021-2024. In het verslag van de commissie
stond: ''... multidisciplinair, een assemblage van pop en klassiek, vernieuwend met een eigen
klankwereld. Het is een ensemble dat vakmanschap met energie combineert en op de goede weg is
naar een plek in het muzikale bestel in Nederland.'' Dankzij subsidie van de Kunstenaars Initiatieven
2017-2020 gemeente Tilburg en het Impulsgelden programma van de Provincie Noord-Brabant en
KunstLoc, heeft VONK zich in de afgelopen periode kunnen professionaliseren. De toekenning in het
kader van de vierjarige subsidieregeling voor Professionele Kunsten is voor VONK de structurele basis
die werd beoogd en een erkenning voor de ingeslagen weg.
Bestuurswisseling
Vanaf 2021 zal een nieuw stichtingsbestuur geïnstalleerd worden. Stichting Ensemble VONK is
opgericht in september 2015. Het bestuur vervult haar taken onbezoldigd, passend bij de status als
Algemeen Nut Beogende Instelling. Het bestuur functioneert op afstand, maar staat desondanks
dichtbij de zakelijke en artistieke leiding. De bestuursleden hebben, met als leidraad het boekje van
Cultuur en Ondernemen, de negen principes van ‘goed bestuur en toezicht in de cultuursector’ in de
organisatie geïmplementeerd.
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Jaarrapport en algemeen
Stichting Ensemble Vonk
T.a.v. Tom Sanderman
Bochtakker 33
5056 LG Berkel Enschot
's-Hertogenbosch 27 april 2021
Betreft: Financieel jaarrapport 2020
Beste Tom en bestuursleden,
In opdracht van Tom Sanderman doe ik u hierbij het jaarrapport van het fiscale jaar 2020
Jaarcijfers
Ingevolge uw opdracht heb ik in het jaarrapport de jaarcijfers (jaarrekening) samengesteld aan de hand van
de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens
en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Mijn werkzaamheden
bestonden, overeenkomst algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in
hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.
Standaardjaarstukken
De stichting heeft als hoofd van de activiteiten het creëren en in productie brengen van voorstellingen met
muziek, tekst, theater, video, dans en beeldende kunst. De stichting staat ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel en is opgericht op 8 september 2015.
Samenstelling
Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:
H.P.J.C. de Vos – Voorzitter
B.Schalken – Secretaris/penningmeester
Algemeen
Grondslagen van waardering
Balans
Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale
waarde. De activa en passiva zijn opgenomen conform in Nederlands algemeen aanvaarde
grondslagen voor de financiële verslaggeving (RJ 640) voor stichtingen.
De stichting beschikt niet over materiële activa (inventaris).
Bijzonderheden balans
Het begin balans op 1-1-2020 verschilt met het eindbalans op 31-12-2019 met een bedrag van € 1.090.
Bij de samenstelling van het balans in 2019 werd geen rekening gehouden met een openstaande debiteur.
Resultaat
Grondslagen resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden
lasten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
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Toelichting resultaat
De stichting heeft een negatief resultaat behaald van € 29.816
In het jaar 2019 was het resultaat € 7.208 (positief).
In 2019 heeft Stichting Ensemble Vonk een gesubsidieerde bestemmingsreserve gecreëerd voor uitgaven in
2020. Een negatief resultaat uit het jaarrapport van 2020 was voorzien en werd opgevangen door deze
bestemmingsreserve in de vorm van liquide middelen.
Omzet
De totale omzet was € 3.118.
Subsidies
Het totale bedrag aan subsidies was € 20.738
Kosten
Het totale bedrag aan kosten was € 53.672
Omzetbelasting
De stichting doet aangifte omzetbelasting per kwartaal. De stichting heeft voor € 340 te weinig BTW
betaald. Na het indienen van een suppletie aangifte ontvangt de stichting een naheffingsaanslag voor dit
bedrag exclusief rente.

Met vriendelijke groeten,

M. M. Cornejo Cordova
Cordova Adviesbureau
Philippus de Montestraat 11
5216 GV ‘s-Hertogenbosch
06-24568522
info@cordova.nl
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Jaarrekening: Balans

Balans op 31-12-2020

Balans op 31-12-2019

Activa

Activa

Liquide middelen

Liquide middelen

Bank NL84 SNSB 0926 8728 34

17.828

Bank NL84 SNSB 0926 8728 34

38.499

Liquide middelen

17.828

Liquide middelen

38.499

Voorderingen

Voorderingen

Te ontvangen BTW/omzetbelasting

0

Te ontvangen BTW/omzetbelasting

0

Voorderingen

0

Voorderingen

0

Overlopende activa

Overlopende activa

Overlopende activa

0

Overlopende activa

7.650

Overlopende activa

0

Overlopende activa

7.650

Totaal

17.828

Totaal

Passiva

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen

Kapitaal op 01-01-2020
Stortingen en opnames in 2020
Resultaat op 31-12-2020
Eigen vermogen op 31-12-2020

47.239
0
-29.816
17.423

Overlopende passiva
Openstaande crediteuren

Kapitaal op 01-01-2019
Stortingen en opnames in 2019
Resultaat op 31-12-2019
Eigen vermogen op 31-12-2019

46.149

2.929
0
7.208
10.137

Overlopende passiva
0

Openstaande crediteuren
Overige overlopende passiva

7.650
28.362

Te betalen BTW

405

Te betalen BTW

Overlopende passiva

405

Overlopende passiva

36.012

Totaal

46.149

Totaal

17.828

0
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Jaarrekening: Winst, verlies en resultaat

Winst, verlies en resultaat op 31-12-2020

Winst, verlies en resultaat op 31-12-2019

Inkomsten

Inkomsten

Gefactureerd

3.118

Gefactureerd

4.063

Subsidies

20.738

Subsidies

40.653

Inkomsten

23.856

Inkomsten

44.716

Overige baten

Overige baten

Financiële correcties

0

Financiële correcties

0

Rente omzetbelasting

0

Rente omzetbelasting

0

Overige baten

0

Overige baten

0

Totaal inkomsten
Kosten en uitgaven
Algemene kosten
Artistieke leiding
Bankkosten

23.856

Totaal inkomsten
Kosten en uitgaven
Uitbetalen van diensten

747
10.380

Overige bedrijfslasten

136

44.716

35.455
2.053

Bankkosten

0

Betalingsverschillen

0

Betalingsverschillen

0

Horecabestedingen

174

Horecabestedingen

0

Inhuur derden

0

Materiaal

0

Technici

0

Website/webhosting

0

Inhuur derden
Materiaal
Technici
Website/webhosting

28.950
55
2.792
58

Zakelijke leiding

10.380

Zakelijke leiding

Totaal kosten en uitgaven

53.672

Totaal kosten en uitgaven

Resultaat op 31-12-2020

-29.816

Resultaat op 31-12-2019

0
37.508
7.208
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Omzetbelasting

Jaarberekening BTW 2020
Omschrijving
Diensten 21%
Diensten 9%
Import binnen de EU
BTW af te dragen
Af: BTW voorbelasting
Te betalen
aangiftes btw
1e
2e
3e

omzet
0
3.118
5.107

btw
0
281
1.072
1.353
8.289
-6.936

betaald

terug
3.203
1.196
1.539
5.938

0
te betalen
al betaald
teruggaaf
Saldo
aangifte 4e kw (ontvangen in 2021)
Saldo te betalen via suppletie

-6.936
0
5.938
-998
-658
-340
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