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JAARVERSLAG 2021 
 

1. Inleiding 
 
Het Bestuur van de Stichting is verheugd dat de Belastingdienst per brief van 21 juni 2021 de 
Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aanmerkt en ook als een Culturele 
ANBI.  
 
Maar zover was het in begin van 2021 nog lang niet. Opnieuw moest het Bestuur van de Stichting 
constateren dat de Covid-19 pandemie roet in het eten gooide bij de realisatie van haar 
doelstellingen.  In de eerste twee kwartalen van het verslagjaar bestond er geen ruimte om 
publieksactiviteiten te organiseren en uit te voeren.  
 
Wel kon de Stichting begin 2021 met voldoening aankondigen dat haar nieuwe website, die in het 
laatste kwartaal van 2020 was ontwikkeld, de lucht in kon. Met dit medium wilde de Stichting zich 
in het eerste kwartaal van het jaar richten op het actief benaderen van bestaande en nieuwe 
donateurs. Bestuur en artistiek leider van de Stichting hebben hen een wervende brief gestuurd, 
waarin ook de nieuwe website werd gepresenteerd. 
 
Tegelijkertijd hebben nieuwe plannen voor de 2e helft van 2021 en 2022 de nodige aandacht 
gekregen. Daarbij was het in december 2020 opgestelde vernieuwde Beleidsplan 2021-2023 een 
belangrijk uitgangspunt. Voor de binding met de donateurs en het publiek van de Stichting was het 
geven van informatie over nieuwe activiteiten van groot belang; voor de ANBI-aanvraag was het 
opstellen van een vernieuwd beleidsplan een vereiste. 
 
De aanvraag voor de ANBI-status was op 22 maart 2021 ingediend, waarop de Belastingdienst per 
brief van 12 mei 2021 de Stichting verzocht een Statutenwijziging toe te passen. Na toezending 
van de verzochte Statutenwijziging op 31 mei 2021 stond niets de toekenning van ANBI-status 
meer in de weg; deze werd op 21 juni 2021 per beschikking bevestigd. 
 
De wervende brief, de website en het verkrijgen van de ANBI-status hebben mede ertoe geleid dat 
de Stichting van 12 donateurs een totaal van € 1.705 aan donaties mocht ontvangen en dat was 
meer dan in het voorgaande jaar (4 donateurs totaal donaties € 370). 
 
De Tordinona miniatuurtjes (kleinschalige activiteiten voor een klein publiek in Carolien’s Salon in 
het Kijk in ’t Jathuis) waren echter het belangrijkst voor het behouden en versterken van een 
actieve band met de deelnemers aan/bezoekers van de activiteiten van de Stichting. De 
kleinschaligheid bleek in een tijd van Covid-onzekerheid rondom het organiseren van activiteiten 
een groot goed: er was meer flexibiliteit van planning mogelijk en de budgettaire risico’s bleven 
beperkt. Daarbij boden de miniatuurtjes een mogelijkheid voor musici om toch binnen de 
beperkende voorwaarden te kunnen optreden, terwijl dat bij grotere producties elders niet het 
geval was. Wel was er de consequentie dat de verdiensten van de musici achterbleven bij wat 
onder normale omstandigheden als gebruikelijk gold.     
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Het bleek dat pas in het najaar er weer enige ruimte ontstond voor het organiseren van een drietal 
Tordinona miniatuurtjes. Er waren 4 Tordinona Miniatuurtjes gepland, waarvan er uiteindelijk 3 
konden doorgaan: nieuwe Covid-19 restricties in november 2021 maakte de uitvoering van de 4e 
niet mogelijk. Per Tordinona Miniatuurtje werden 2 mini-concerten op dezelfde dag gegeven. De 
regels verbonden aan de Covid-19 maatregelen werden daarbij strikt nageleefd. 
 
Binnen dit beperkte kader kon de Stichting nog enig podium bieden aan jonge kunstenaars, zij het 
zoals gezegd onder beperkte financiële condities. Met een donatie die specifiek ondersteuning van 
de Miniatuurtjes ten doel had, kon de Stichting de pijn wat verzachten. Bij één miniatuurtje 
hebben de uitvoerende kunstenaars enige overheidssteun kunnen mobiliseren (Fonds voor 
Podiumkunsten, Balkonscènes). De Stichting heeft grote waardering voor het enthousiasme om 
toch op te treden. 
 

2. Tordinona Miniatuurtje 11 september 2021 
Dit Tordinona Miniatuurtje droeg de naam Maria, Dolce Maria en werd uitgevoerd door Wendy 
Roobol - sopraan met begeleiding van Arjen Verhage – basluit. Het was een ‘vertelconcert’, waarin 
Maria – de Moeder der moeders met 17e-eeuwse muziek voor zangstem en verhalende gesproken 
teksten in schijnwerpers wordt gezet. Muziek van onder meer Barbara Strozzi, Claudio 
Monterverdi en Fancesca Caccini werd hierbij ten gehore gebracht. 
 
Het concert had een goede ontvangst, maar de onzekerheid over de toen geldende Covid-19 
situatie heeft een aantal belangstellenden ervan weerhouden te komen. In totaal konden ruim 20 
toeschouwers worden verwelkomd (het was niet geheel uitverkocht; er was plaats voor maximaal 
16 personen per voorstelling, vanwege de 1,5 meter regel).  
 

3. Tordinona Miniatuurtje 10 oktober 2021 
Op 10 oktober kon het Miniatuurtje Per Flauto di voce e violone zoals gepland plaatsvinden. De 
uitvoerenden waren Carolien Eijkelboom – Flauto di voce en Severiano Paoli – 5- snarige G-
violone. Op het programma stonden twee sonates van Carl Philip Emanuel Bach de bekendste 
zoon van zijn beroemde vader Johann Sebastian Bach, naast een sonate van de grote meester zelf. 
De verschillen in componeerstijl van vader en zoon kregen duidelijk reliëf voor de aanwezigen. Het 
bespelen van niet vaak gehoorde instrumenten prikkelde hun nieuwsgierigheid. In totaal 33 
personen luisterden met enthousiasme hun komst de twee uitvoeringen op.  
 

4. Tordinona Miniatuurtje 24 oktober 2021 
Het vanwege Covid-19 regels uitgestelde Tordinona Miniatuurtje Franse muziek rond 1700 dat 
voor 8 november 2020 plaats had moeten vinden, kon een klein jaar later worden uitgevoerd. In 
dat miniatuurtje stonden de Franse barokcomponisten Marin Marais en François Couperin 
centraal. De uitvoering was in handen van de musici Age Hoekstra – barokhobo, Martin Hoekstra – 
viola da gamba, Jacques Boogaart – luit en Carolien Eijkelboom - klavecimbel. Ook hier hebben 2 
uitvoeringen op dezelfde dag plaats gehad. 
 
Het geeft veel voldoening dat dit concert na een jaar dan toch kon plaatsvinden. Met de musici 
was de afspraak gemaakt dat er geen entree werd geheven, maar dat het aan de toeschouwers 
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van elk van de twee uitvoeringen vrij stond welke financiële gift zij bij entree wilden achterlaten. 
De opkomst was bij beide uitvoeringen maximaal, dat wil zeggen 50 personen in totaal.    
 

5. Tordinona Miniatuurtje 12 december 2021 
In dit miniatuurtje stond het de werk ‘De Goddelijke Komedie’ van de Italiaanse dichter en 
moraalfilosoof Dante Alighieri centraal.  De voorgedragen fragmenten uit dit boek, omkleed met 
levende middeleeuwse muziek, beoogden samen een indruk te geven van wat Dante om zich heen 
zag en hoorde en waaraan hij zijn inspiratie ontleende. De muziek zou worden vertolkt door het 
ensemble Super Librum: Marian van der Heide (sopraan) en Jankees Braaksma (portatieven en 
blokfluiten); Carolien Eijkelboom en Han Borg zouden zorgdragen voor de voordracht van de 
teksten. 
 
Het miniatuurtje was tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging Dante Alighieri 
Groningen, die zelf een voorstelling voor haar leden wilde organiseren ter herdenking van Dante’s 
sterfdag op 14 september 1371. Op 12 december 2021 zouden dan twee uitvoeringen hebben 
moeten plaatsvinden. De Vereniging had echter twijfels of er in het licht van de toen geldende 
ontwikkelingen rondom Covid-19 wel voldoende opkomst van haar leden te verwachten was. Er is 
toen besloten de voorstelling voor de leden en daarom ook het miniatuurtje uit te stellen tot 12 
februari 2022. 
 

6. Bestuur 
Voor het gehele verslagjaar bestond het bestuur 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 7 keer bij elkaar gekomen, in de meeste gevallen via Zoomsessies. In die meetings 
kwamen het Jaarverslag 2020, het Beleidsplan 2021 - 2023, de ANBI-aanvraag, de website en 
andere vormen van publiciteit, de herziene programmering door Covid-19, alternatieve ideeën 
over een nieuw project, waarin muziek, toneel en beelden elkaar verbindende elementen zijn, aan 
de orde. 
 

7. Plannen voor 2021-2013 
Wederom noodzaakten externe omstandigheden het Bestuur drastische aanpassingen in de 
plannen te maken. De in het Beleidsplan 2021-2013 opgevoerde miniatuurtjes konden grotendeels 
in concrete activiteiten worden omgezet. Vooruitkijken naar de jaren 2022 en 2023 bleek echter 
nauwelijks mogelijk. Het kijken naar mogelijkheden voor het opvoeren van Stradella voorstellingen 
heeft voorlopig geen prioriteit gekregen. Het bestuur en artistieke leider hebben de bedoeling om 
in aanvang van 2022 naar ideeën te zoeken voor nieuwe projecten. Daartoe wil de artistiek leider 
met een aantal betrokken experts op de terreinen van 17e -eeuwse muziek, -theater en -literatuur 
bij elkaar brengen om te komen tot de ontwikkeling van bruikbare ideeën niet alleen voor 
voorstellingen, maar ook voor het organiseren van lezingen en workshops.  
 



 

Stichting I Sonatori del Tordinona KvK: 75391104 RSIN: 8602.64.506   6 

 
  

 
 
 

De samenwerking met Carolien’s Salon zal worden vervolgd en ook zal gestreefd worden 
samenwerking met andere partijen.  
 
Daarnaast blijft het versterken van de financiële basis door middel van subsidies en sponsoring 
een belangrijk doel. Het bestuur constateert met voldoening dat de financiële basis van de 
Stichting enigszins is verbreed. De Stichting boekte in het boekjaar 2020 een resultaat van € 1,625 
en in het boekjaar 2021 een resultaat van € 3.038,46. In dit hogere resultaat speelden de donaties 
(€ 370 in 2020 en € 1.705 in 2021) de belangrijkste rol.   
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8. BaIansen Sonatori del Tordinona  
    
 31-12-2020  31-12-2021 

    
ACTIVA    
    
Immateriële vaste activa € 1.000,00  € 1.000,00 
    
Vlottende activa € 0,00  0,00 
    
Liquide middelen € 1.825,15  € 3.268,46 
    

    
Totaal € 2.825,15  € 4.268,46 

    
    
    
PASSIVA    
    
Eigen vermogen € 1.625,15  € 3.038,46 

    
Lang vreemd vermogen €1.000,00  € 1.200,00 

    
Kort vreemd vermogen € 200,00  €30,00 

    
    

Totaal € 2.825,15  € 4.268,46 
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9. Baten & Lasten I Sonatori del Tordinona   
    
     
   01/01/2021 – 31/12/2021 
     
BATEN     
Algemeen     
Resultaat per 01/01/2021    € 1.625,15 
Donaties    € 1.705,00 

     
Activiteiten  
Inkomsten concerten   € 1.385,00 

     
Totaal    € 4.715,15 

     
     
LASTEN     
Algemeen     
Bankkosten   € 136,50 
Overige kosten   € 236,77 

     
Activiteiten  
Reis/verblijf   € 88,00 
Publiciteit    € 270,64 
Kosten uitvoering   € 944,78 
     

     
Totaal    € 1.676,69 

     
     
RESULTAAT   € 3.038,46 
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9. TOELICHTING 
 
Algemeen 
 
De activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde. 
 
Ze zijn gepresenteerd in overeenstemming met de in Nederland aanvaarde grondslagen voor de 
financiële verslaggeving 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.  
 
De nog openstaande Kortlopende schuld van € 200 moest per 1 januari 2021 omgezet worden in 
een langlopende schuld (een schuld met een looptijd van meer dan 1 jaar). Een en ander houdt 
verband met de kosten van de concertruimte voor de uitvoering op 8 december 2019, waarvan 
facturering plaatsvond op 8 september 2021. Dit element in de Langlopende schuld kon na die 
facturering prompt worden afgelost. Dit wordt in de openingsbalans voor het komende boekjaar 
zichtbaar. 
 
Kort vreemd vermogen 
Onder kort vreemd vermogen is alleen sprake van Kortlopende schulden (minder dan 1 jaar). Na 
omzetting van vermelde kortlopende schuld in een langlopende was er verder geen sprake van 
kortlopende schulden.  
 
Er was sprake van Vooruit ontvangen bedragen voor het bedrag van € 30. Dit betrof de betaling 
voor een op 12 december 2021 uitgesteld Miniatuurtje, dat nu op 12 februari 2022 zal 
plaatsvinden. 
 
Er zijn er geen reserveringen gemaakt. 
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Toelichting op de Baten en Lasten (Resultatenrekening) 
 
Baten 
De Baten Algemeen bestaan uit Resultaat per 01-01-2021 en Donaties. In totaal zijn 12 nieuwe 
donaties ontvangen voor het totaal van € 1.705.  
 
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 3 Tordinona Miniatuurtjes op 11 september 2021, 10 oktober 2021 en 22 
oktober 2021. Voor eerste twee miniatuurtjes golden entreeprijzen van respectievelijk € 17,50 en 
€ 15,00. Voor het 3e miniatuurtje werden de toeschouwers verzocht bij entree een anonieme gift 
te doen. Het totaal van deze giften is geboekt onder inkomsten uit concerten.  
 
Een 4e miniatuurtje dat op 12 december 2021 had moeten plaatsvinden is uitgesteld tot 12 
februari 2022. Voor dit miniatuurtje was al een betaling gedaan van € 30.  
 
Het totaal inkomsten uit concerten bedroeg € 1.385. 
 
 
Lasten 
De Lasten Algemeen betreffen gemaakte Bankkosten. 
 
De Lasten Algemeen betreffen ook de Overige Kosten. Deze betroffen de notariskosten die de 
Stichting moest maken om de door Belastingdienst geëiste statutenwijziging te realiseren, die 
nodig was om de ANBI Status te verkrijgen. 
 
De Lasten Activiteiten zijn allemaal gerelateerd aan de uitvoering van de genoemde 3 Tordinona 
Miniatuurtjes. Het totaal van deze Kosten uitvoering bedroeg € 944,78; deze betroffen 
grotendeels de betaling van de solisten.  
 
Het Bestuur had besloten het totaal aan inkomsten uit 2 Tordinona Miniatuurtjes aan de 
uitvoerende musici uit te keren, aangevuld met een compensatie voor de reiskosten uit de 
bestaande middelen van de Stichting. Dat laatste gold echter gedeeltelijk voor het 3e miniatuurtje.  
 
Daarnaast heeft de Stichting het bedrag van € 270,64 besteed aan het onderhoud van de 
nieuwgebouwde website en de kosten voor de hosting van de website. 


