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JAARVERSLAG 2019
1. Inleiding
Op 17 juni 2019 is de Stichting I Sonatori del Tordinona opgericht met als doel het bevorderen van
de belangstelling voor en het uitvoeren van zeventiende en vroeg 18e-eeuwse muziek en met
name minder bekende muziekstukken uit deze periode. Daarbij gaat het niet alleen om de muziek,
maar wordt ook het nauwe verband met andere (podium)kunsten zoals opera, toneel, dans,
schilderkunst en architectuur zichtbaar en hoorbaar gemaakt. De Stichting wil een podium bieden
aan jonge professionals die zich op deze terreinen willen ontplooien. Daarnaast is het doel het
verrichten van onderzoek, het verzorgen van lezingen en masterclasses en het organiseren van
educatieve activiteiten op deze terreinen.

2. Preview 10 maart 2019
Voor de oprichting van de Stichting werd, om de belangstelling voor dit soort producties te peilen,
in maart een preview gegeven getiteld “Stradella, De Prijs van de Vrijheid”. Er werd een tipje van
de sluier opgelicht die hangt over het spannende levensverhaal van Stradella, een 17e-eeuwse
Italiaanse componist, zanger, violist en dichter, middels de uitvoering van een aantal van zijn
stukken ondersteund door beelden van de plaatsen waar hij woonde en werkte en van zijn rivalen.
In het Kijk in 't Jathuis te Groningen werden twee korte voorstellingen gegeven, die door ca. 40
bezoekers werden bezocht. Hun enthousiaste commentaar vormde een stimulans voor de
oprichting van de Stichting I Sonatori del Tordinona.

3. Benefietconcert 27 oktober 2019
Ter ondersteuning van de komende projecten van de Stichting hebben Severiano Paoli en Carolien
Eijkelboom op 27 oktober een Benefietconcert gegeven in het Kijkt in 't Jathuis. De opbrengst van
het Benefietconcert vormde de basis voor de uitvoering van de eerste 'echte' voorstelling. De
bezoekers, ca. 50 in getal, maakten kennis met een mix van onverwachte stijlen en onbekende
stukken van late renaissance tot vroegbarok.

4. Voorstelling 8 december 2019
Op 8 december 2019 vond de eerste voorstelling plaats, waarin Stradella centraal stond. In de
Pelstergasthuiskerk te Groningen brachten vijf jonge musici en één verstelster het spannende
levensverhaal van Stradella ten gehore, dat werd ondersteund door prachtige geprojecteerde
beelden. De ca. 60 bezoekers genoten van de schitterende combinatie van muziek, beeld en
verhaal, zoals bleek uit de enthousiaste reacties en de vrolijke gezichten na afloop.
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5. Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Ger van der Werf, voorzitter
Eric Kamphuis, penningmeester
Bunna Arends, secretaris
Carolien Eijkelboom is als artistiek leider aan de Stichting verbonden.
Het bestuur is 5 keer bij elkaar gekomen.

6. Plannen voor 2020
Het doel dat het bestuur zich had gesteld voor het eerste jaar van de Stichting was het genereren
van voldoende middelen voor een eerste uitvoering om daarna te beslissen over hoe verder te
gaan. De positieve resultaten van de drie uitvoeringen in 2019 hebben het bestuur doen besluiten
om de ingeslagen weg te vervolgen. Gestreefd wordt naar het verkopen van de Stradella
voorstelling, het vinden van geschikte podia hiervoor en op termijn het overdenken van
alternatieven met een mogelijk nieuw project. Daarnaast is het versterken van de financiële basis
door middel van subsidies en sponsoring is een belangrijk doel.

Stichting I Sonatori del Tordinona KvK: 75391104 RSIN: 8602.64.506

4

7. Balansen I Sonatori del Tordinona
17-07-2019

31-12-2019

Vaste activa

€ 0,00

€ 0,00

Vlottende activa

€ 0,00

€ 0,00

Liquide middelen

€ 514,94

€ 2.825,99

Totaal

€ 514,94

€ 2.825,99

€ 514,94

€ 2.281,93

Lang vreemd vermogen

€ 0,00

€ 0,00

Kort vreemd vermogen

€ 0,00

€ 544,06

€ 514,94

€ 2.825,99

ACTIVA

PASSIVA
Eigen vermogen

Totaal
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8. Baten & Lasten I Sonatori del Tordinona
17/07/2019 – 31/12/2019
BATEN
Algemeen
Donaties
Overige inkomsten
Activiteiten (Stradella 08/12/2019)
Inkomsten concerten
Totaal

LASTEN
Algemeen
Bankkosten
Overige kosten

€ 3.265,00
€ 914,94

€ 860,50
€ 5.040,44

€ 31,50
€ 409,95

Activiteiten (Stradella 08/12/2019)
Reis/verblijf
Publiciteit
Kosten uitvoering
Solisten

€ 165,00
€ 209,50
€ 334,56
€ 1.608,00

Totaal

€ 2.758,51

RESULTAAT

€ 2.281,93
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9. TOELICHTING
Algemeen
De beginbalans van de Stichting is gedateerd op 17 juli 2019 toen de Stichting is opgericht.
De activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde.
Ze zijn opgenomen conform de in Nederland aanvaarde grondslagen voor de financiële
verslaggeving (RJ 640) voor stichtingen.
Toelichting op de balans
Vaste activa
De Stichting heeft geen kapitaalgoederen in bezit. Aanschaffingen kleiner dan € 500 zouden ten
laste van het resultaat gekomen zijn, maar daarvan was in het boekjaar geen sprake.
Vlottende activa
De Stichting heeft geen kortlopende vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen worden aangehouden op de zakelijke bankrekening van de Stichting. Deze
zakelijke rekening is geopend op 17 september 2019. Na aanvang van de Stichting per 17 juli 2019
werd € 514,94 geschonken. De openingsbalans voor liquide middelen bestond uit dit bedrag.
Met genoemd saldo werden de betalingen verricht voor het passeren van de oprichtingsakte (€
359,95) en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (€50,00) vanuit een rekening die tijdelijk in
dienst stond van de Stichting.
Het resterende bedrag € 104,99 is naar de zakelijke rekening van de Stichting overgemaakt.
Lang vreemd vermogen
De Stichting heeft geen langlopende leningen opgenomen.
Kort vreemd vermogen
Onder kort vreemd vermogen is alleen sprake van kortlopende schulden. Deze houden alleen
verband met de concertuitvoering op 8 december 2019. Ook waren er geen vooruit ontvangen
bedragen en zijn er ook geen reserveringen gemaakt.
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Toelichting op de Baten en Laten (Resultatenrekening)
Baten
De Baten Algemeen bestaan uit:
• Donaties: het totaal van giften door 16 donateurs
• Overige inkomsten:
o De entree opbrengsten van 2 korte benefietconcerten, die plaatsvonden op 27
oktober 2019 om extra inkomsten voor de Stichting te generen
De Baten Activiteiten hebben betrekking op de door de Stichting gegenereerde inkomsten uit
activiteiten voortkomend uit de doelstellingen van de Stichting. In het boekjaar betreft dat het
Project Stradella met een concert op 8 december 2019.
Lasten
De Lasten Algemeen betreffen gemaakte bankkosten en de kosten verband houdende met de
oprichting en registratie van de Stichting.
De Lasten Activiteiten zijn allemaal gerelateerd aan het Project Stradella.
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