JAARVERSLAG SCHUBERT STICHTING 2021
Hieronder vindt u de jaarrekening van de Schubert Stichting voor het boekjaar dat geëindigd is op 31
december 2021.
Tussen 1995 en 2015 organiseerde de Schubert Stichting, deels in samenwerking met ander
organisaties, een indrukwekkende reeks van activiteiten. Daartoe telde een hele reeks van
concerten, waarbij niet alleen liederen, maar ook pianosonates en pianotrio’s en werken voor
strijkers werden uitgevoerd. Ook werkte de Schubert Stichting mee aan een aantal
radioprogramma’s. De Schubert Stichting is initiator van de gelijknamige masterclass voor
professionele duo’s zang en piano, een internationale kweekvijver voor jonge liedvertolkers. Tijdens
die masterclass behandelden Robert Holl, bas-bariton en Rudolf Jansen, pianist een groot aantal
Schubertliederen. Ook deze masterclass werd een aantal jaren via Radio 4 uitgezonden.
Sinds 1995 realiseerde de stichting tien edities waaraan 148 zangers en pianisten deelnamen,
afkomstig uit 26 landen. Gereputeerde zangeressen zoals Elly Ameling, sopraan, Jard van Nes, mezzosopraan en Charlotte Margiono, sopraan, gaven gastcolleges, met een muzikale en tekstuele analyse
van respectievelijk Schubert-, Mahler- en Straussliederen. Deze voor het publiek toegankelijke
tweejaarlijkse masterclass ondervond grote waardering en gold als een unicum in de wereld van de
internationale liedkunst. In 2015 werd de elfde editie van de masterclass verzorgd door de bariton
Henk Neven en pianist Henk Eijsackers.
Van 2016 tot het voorjaar van 2021 heeft de Schubert Stichting geen activiteiten ontplooid.
Gang van zaken gedurende het boekjaar
In 2021 heeft Steven Matthijsen, in 1990 oprichter van de Zeister Muziek Dagen en in 2015
initiatiefnemer van het Internationaal Lied Festival Zeist, het initiatief genomen de Schubert Stichting
nieuw leven in te blazen. Als gevolg daarvan is een drieledig bestuur samengesteld.
Het jaar 2021 is gebruikt om een beleidsplan te formuleren en vast te stellen en een eerste concert
te realiseren. Dit concert vond plaats in de Grote Kerk in Driebergen op 10 november 2021 en werd,
op gepaste afstand, bijgewoond door ca 90 personen. Maarten Koningsberger, bariton en Bas
Verheijden, piano, voerden een indrukwekkende ‘Die schöne Müllerin’ van Schubert uit.
Formele gegevens
De Schubert Stichting werd opgericht in 1993. De Schubert Stichting is een organisatie zonder
winstoogmerk. Zij werd door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende
instelling (ANBI).
Aanwending van het eigen vermogen van de stichting geschiedt conform het stichtingsdoel. De
reserves zijn beschikbaar ter aanwending van bijzondere doelen zoals muzikale activiteiten die niet in
aanmerking komen voor een projectsubsidie van de Nederlandse cultuurfondsen en ter kwijting van
deelnamegelden aan armlastige masterclass-deelnemers. Voorts dekt het vermogen noodzakelijke
uitgaven en voorzieningen teneinde de zelfstandigheid en continuïteit van de stichting te
garanderen.

Jaarrekening Schubert Stichting 2021
Balans per 31 december

2021

2020

Activa
Belastingen
Bank- en depositorekeningen

122
1610

48

Totale activa

Passiva
Eigen vermogen
Vooruitontvangen subsidie (*)
Lening ILFZ
Diversen

1732

1148
584
0

Totale passiva

48

-202
250

1732

48

Winst- en verliesrekening
Opbrengsten
Bijdragen vrienden
Sponsorbijdragen
Gemeentelijke subsidies (*)
Recettes
Rente
Diversen

1310
250
1500
984

Totaal opbrengsten

Kosten
Aflossing lening ILFZ
Productiekosten
Nog te ontvangen BTW
Naheffing&boete OB 2018
Algemene kosten

Resultaat

185

4044

185

250
1832
122
-131
-180

277
2482

-311

1562

-126

(*) Omdat de kosten van het concert op 10-11-2021 lager waren dan oorspronkelijk
begroot is de gemeente Utrechtse Heuvelrug ermee akkoord gegaan dat het overschot
van de toegekende subsidie besteed mag worden aan een concert in deze gemeente
in 2022.

Resultaat
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen netto opbrengsten, waaronder subsidies,
sponsorgelden, recettes en donaties en de kosten hiervan over het verslagjaar.

Samenstelling bestuur
Steven Matthijsen, voorzitter
Wim Bekkers, secretaris
Jeanette den Hartogh, penningmeester
Organisatie: ·
Artistiek adviseur: Maarten Koningsberger
Organisatie productie: Mariette Koenders
Assistentie fondsenwerving: Ben van Rooij
De bestuursleden zijn onbezoldigd.
De medewerkers organisatie hebben hun bijdragen in 2021 eveneens onbezoldigd verleend.
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Utrecht, 7 januari 2022
Jeanette den Hartogh
Penningmeester

