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JAARVERSLAG 2020
1. Inleiding
De Stichting is in het scheppen van de voorwaarden voor de realisatie van haar doelstellingen
ernstig gefrustreerd door de Covid-19 pandemie. De realisatie van mogelijke activiteiten per maart
2020 moesten worden heroverwogen zonder een duidelijk perspectief. De versoepelingen per juli
2020 boden enige ruimte voor nieuwe plannen, maar maakten nieuwe uitvoeringen van de
Stradella voorstelling niet mogelijk. Wel bleek er ruimte voor kleinschalige activiteiten voor een
klein publiek (Tordinona Miniatuurtjes), die op initiatief van artistiek leider Carolien Eijkelboom
werden georganiseerd in Caroliens Salon in het Kijk in ’t Jathuis. Ook in 2019 vonden daar enkele
uitvoeringen plaats. Er werden 3 Tordinona Miniatuurtjes gepland; door de nieuwe Covid-19
restricties in het najaar van 2020 konden twee ervan worden gerealiseerd. Per Tordinona
Miniatuurtje werden 2 mini-concerten op dezelfde dag gegeven. De regels verbonden aan de
Covid-19 maatregelen werden strikt nageleefd.
Binnen dit beperkte kader kon de Stichting nog enig podium bieden aan jonge kunstenaars, zij het
onder beperkte financiële condities. De Stichting heeft grote waardering voor hun enthousiasme
om toch op te treden.
In de loop van 2020 heeft het Beleidsplan 2021-2023 gestalte gekregen. Bestuur en artistiek leider
wilden zich niet laten afschrikken door de grote onzekerheden in de culturele sector: beter
plannen maken, die enig perspectief bieden, dan louter te wachten op betere tijden!
Om het profiel en de activiteiten van de Stichting voor een breder publiek toegankelijk te maken is
een goede website onontbeerlijk. Aan het bouwen van de Tordinona website is in het verslagjaar
hard gewerkt. Eind 2020 was dit proces bijna afgerond. De website kon grotendeels bekostigd
worden uit een renteloze lening voor onbepaalde tijd.
De Stichting mocht zich daarnaast verheugen in de ontvangst van de giften van twee nieuwe
donateurs die genoemde Tordinona Miniatuurtjes mede mogelijk maakten.

2. Tordinona Miniatuurtje 23 oktober 2020
In dit Tordinona Miniatuurtje stond het ensemble L'Arco Sonoro (Francesco Bergamini –
barokviool, Edoardo Valorz - Klavecimbel) met Italiaanse muziek uit de 17e eeuw (onder de naam
Un poco di Maniera Italiana) op het programma.
De uitvoering was oorspronkelijk voorzien op 9 oktober 2020, maar moest worden uitgesteld
wegens ziekte van een van de musici. Op 23 oktober kon het concert alsnog in tweevoud
plaatsvinden. In totaal konden ruim 32 toeschouwers worden verwelkomd (het was uitverkocht;
maximaal 16 per voorstelling, vanwege de 1,5 meter regel).
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3. Tordinona Miniatuurtje 8 november 2020
In het 2e Tordinona Miniatuurtje zouden de Franse barokcomponisten Marin Marais en François
Couperin centraal staan onder uitvoering van de musici Age Hoekstra – barokhobo, Martin
Hoekstra – viola da gamba, Jacques Boogaart – luit en Carolien Eijkelboom - klavecimbel. Ook hier
waren 2 uitvoeringen op dezelfde dag voorzien. Deze uitvoering moest echter worden tot nader
orde worden uitgesteld, vanwege de toen geldende Covid-19 bepalingen.

4. Tordinona Miniatuurtje 22 november 2020

Het 3e Tordinona Miniatuurtje kon wel plaatsvinden op de beoogde datum. In deze voorstelling De elegante Contrabas- stond de Weense contrabas centraal met de 18e-eeuwse componisten
Franz Anton Hoffmeister, Franz Jozef Hayden en Václav Pichl. Isaline Leloup bespeelde de Weense
contrabas en Carolien Eijkelboom het klavecimbel. Ook dit concert werd op dezelfde dag in
tweevoud gegeven en werd bezocht door in totaal 32 toeschouwers (het was uitverkocht;
maximaal 16 per voorstelling, vanwege de 1,5 meter regel).

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 11 keer bij elkaar gekomen, bijna in alle gevallen via Zoom. In die meetings kwamen
het Jaarverslag 2019, het Beleidsplan, de ANBI-aanvraag, de instelling van een multidisciplinaire
kerngroep rondom de artistiek leider, de website en andere vormen van publiciteit, de herziene
programmering door Covid-19, mogelijke concertpodia en fondswerving (culturele fondsen,
donateursbasis) aan de orde.

6. Plannen voor 2021-2013
Externe omstandigheden noodzaakten het Bestuur drastische aanpassingen in de plannen te
maken. De beoogde vervolguitvoeringen van de Stradella voorstellingen moesten komen te
vervallen. Naast de geboorte van de Tordinona Miniatuurtjes heeft de Stichting het Beleidsplan
2021-2013 geformuleerd en getracht, gegeven de onzekere toekomst, om deze plantermijn voor
de eerste 18 maanden concreet gestalte te geven. Daarin zijn het opvoeren van Stradella- en
andere voorstellingen, het organiseren van lezingen en workshops belangrijke elementen. De
samenwerking met Caroliens Salon zal worden vervolgd en zal ook worden gezocht naar andere
partijen. Daarnaast blijft het versterken van de financiële basis door middel van subsidies en
sponsoring is een belangrijk doel.
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7. BaIansen Sonatori del Tordinona
31-12-2019

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€ 0,00

€ 1.000,00

Vlottende activa

€ 0,00

€ 0,00

Liquide middelen

€ 2.825,99

€ 1.825,15

Totaal

€ 2.825,99

€ 2.825,15

€ 2.281,93

€ 1.625,15

Lang vreemd vermogen

€ 0,00

€ 1.000,00

Kort vreemd vermogen

€ 544,06

€ 200,00

€ 2.825,99

€ 2.825,15

ACTIVA

PASSIVA
Eigen vermogen

Totaal
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8. Baten & Lasten I Sonatori del Tordinona
01/01/2020 – 31/12/2020
BATEN
Algemeen
Resultaat per 01/01/2020
Donaties
Overige inkomsten
Contributies
Activiteiten (2 Tordinona Miniatuurtjes)
Inkomsten concerten
Totaal

LASTEN
Algemeen
Bankkosten
Overige kosten

€ 2.281,93
€ 370,00
€ 00,00
€ 1.000,00

€ 995,00
€ 4.646,93

€ 134,40
€ 00,00

Activiteiten (2 Tordinona Miniatuurtjes)
Reis/verblijf
Publiciteit
Kosten uitvoering

€ 115,00
€ 1.777,38
€ 995,00

Totaal

€ 3.021,38

RESULTAAT

€ 1.625,15
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9. TOELICHTING
Algemeen
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. Wel is in opdracht van de Stichting een website
gebouwd; de waarde van deze website is voor € 1.000 opgenomen onder Immateriële activa.
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.
Lang vreemd vermogen
De Stichting heeft een renteloze lening voor onbepaalde tijd gekregen voor € 1.000,00. Deze is
onder langlopende schulden in de balans opgenomen. Bij liquidatie van de Stichting is de
leningverstrekker de eerste schuldeiser en bij overlijden van de leningverstrekker komt de
Stichting het geleende bedrag toe.
Kort vreemd vermogen
Onder kort vreemd vermogen is alleen sprake van kortlopende schulden. Deze houden alleen
verband met de concertuitvoering op 8 december 2019. De nog openstaande kortlopende schuld
zal worden van € 200 zal worden voldaan na facturering voor de kosten voor de huur van de toen
gebruikte concertruimte.
Ook waren er geen vooruit ontvangen bedragen en zijn er ook geen reserveringen gemaakt.
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Toelichting op de Baten en Lasten (Resultatenrekening)
Baten
De Baten Algemeen bestaan uit:
• Donaties: in totaal zijn 3 nieuwe donaties ontvangen voor het totaal van € 370.
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 de
uitvoering van de 2 Tordinona Miniatuurtjes op 23 oktober 2020 en 22 november 2020: het totaal
inkomsten concerten bedroeg € 995.
Lasten
De Lasten Algemeen betreffen gemaakte bankkosten.
De Lasten Activiteiten zijn allemaal gerelateerd aan de uitvoering van de genoemde 2 Tordinona
Miniatuurtjes. Het totaal van deze Kosten uitvoering bedroeg € 995. Het Bestuur had besloten het
totaal inkomsten uit de 2 Tordinona Miniatuurtjes aan de uitvoerende musici uit te keren,
aangevuld met een compensatie voor de reiskosten uit de bestaande middelen van de Stichting.
Daarnaast heeft de Stichting het bedrag van € 777,38 uit de bestaande middelen onttrokken voor
het bouwen van een nieuwe website bekostigd en de daarmee samenhangende kosten voor de
hosting van de website. Genoemd bedrag werd aangevuld met een renteloze lening voor
onbepaalde tijd ter waarde van € 1.000.
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