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Bestuursverslag
Inleiding
Stichting Ambitus Foundation is statutair gevestigd in Lunteren. De stichting is opgericht op 13
oktober 2011 met als doel projecten te steunen of initiëren die betrekking hebben op de
verbetering van duurzame toegankelijkheid van klassieke muziek voor de jeugd in binnen- en
buitenland.
Projectaanvragen die vallen binnen het genre klassieke muziek en zich richten op de doelgroep
jeugd (t/m 25 jaar) worden beoordeeld op de volgende criteria:
•
•
•
•
•
•
•

Innovativiteit
Hefboomwerking/ leverage
Kwaliteit van het projectvoorstel
Samenwerking met andere partijen/ is inhoudelijke betrokkenheid gewenst
Verantwoordelijkheid- verantwoording/ kwaliteit en capaciteit van de organisatie
Economische duurzaamheid
Identiteit- is het project niet strijdig met christelijke normen en waarden (zoals
gedefinieerd door bestuur van Ambitus Foundation)

Aanvragen voor financiering van projecten voor kwetsbare doelgroepen waarbij er een relatie
wordt gelegd tussen muziek en gezondheid verdienen daarnaast bijzondere aandacht. De
voorkeur gaat uit naar projecten met een regionale focus, buiten de grote steden.
De projectfinancieringen betreffen geen individuele begunstigden, maar gaan via organisaties of
instellingen.
Het bestuur bestaat uit H.G.B. van den Breemen, voorzitter, en G.G.J. Baan, bestuurslid. Per 31
december 2013 is mevrouw B.C. Preuter-van Doorn als bestuurslid conform de afspraken die bij
haar aantreden werden gemaakt teruggetreden. In 2014 zal het bestuur actief gaan werven om
het bestuur te versterken. Mevrouw Preuter heeft met veel genoegen deel uitgemaakt van het
bestuur en haar betrokkenheid bij de start van de Stichting is bijzonder gewaardeerd.
Projecten
In het verslagjaar 2013 heeft het bestuur 9 keer vergaderd. Tijdens deze vergadering is onder
meer gesproken over de verdere ontwikkeling van het beleid, de voortgang van de meerjarige
projecten waarbij de stichting actief betrokken is en zijn aanvragen voor financieringen aan de
orde geweest.
De twee lopende meerjaren projecten waren:
• Oorwurm door het Amsterdam Baroque Orchestra
De productie Oorwurm van het Amsterdam Baroque Orchestra (ABO) onder leiding van Ton
Koopman bestaat uit een serie kinderconcerten die het ABO zal uitvoeren in concertzalen in de
twaalf provincies van februari tot en met oktober 2014, voorafgegaan door een lesprogramma op
de deelnemende scholen. De doelgroep betreft basisschoolleerlingen in groep 3 t/m 5. Het
lespakket wordt online beschikbaar gesteld en het bestaat uit informatie, creatieve opdrachten, de
mogelijkheid tot het instuderen van een muziekstukje etc. Dit alles aangevuld met beeld- en
geluidmateriaal. Met deze productie wil het ABO kinderen meenemen op een educatieve reis door
de klassieke (barok-)muziek.
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Ambitus Foundation financiert dit project met een bijdrage van € 120.000 verspreid over de jaren
2012, 2013 en 2014.
• Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie
De Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT) wordt door het bestuur van de
Ambitus Foundation actief ondersteund met compleet kapitaal. Dat wil zeggen dat er naast het
verstrekken van financiële middelen ook met ‘raad en daad’ wordt bijgestaan. Dit laatste betreft
het helpen nadenken en vormgeven van het positioneringsbeleid van de NVvMT met het oog op
het versterken van deze vaktherapeutische professionals in het domein van gezondheidszorg.
Nadat in 2012 is begonnen met het uitvoeren van een marktonderzoek, mede gefinancierd door
de Ambitus Foundation, is in de loop van 2013 het betreffende onderzoek afgerond. Een en ander
heeft geleid tot een plan-van-aanpak waaraan de NVvTM met verschillende commissies bestaande
uit leden en aangevuld met de adviezen van de onderzoeker en het bestuur van Ambitus
Foundation, hebben gewerkt. De verwachting is dat in de loop van 2014 wordt begonnen met de
uitvoering van dit plan. Het bestuur van de Ambitus Foundation zal op dat moment besluiten
nemen over de mogelijkheden tot aanvullende financiering. In 2013 is alvast een deel van het
betreffende stappenplan mede gefinancierd: de organisatie van Blue Monday. Dit is de derde
maandag van het nieuwe kalenderjaar: een dag die bekend ook wel bekend staat als de ‘meest
deprimerende dag van het jaar’. De NVvMT heeft deze dag een publiciteitscampagne gevoerd om
bekendheid te geven aan muziektherapie. De financiële bijdrage bedroeg € 8.000
Het bestuur besloot verder tot de financiering van een drietal nieuwe projecten. In alle gevallen
ging het daarbij om projecten waarbij de toegankelijkheid tot klassieke muziek voorop stond.
De onderstaande nieuwe projectaanvragen zijn geaccordeerd en aan de aanvrager bevestigd:
• Messiah door het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir
Het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir (ABO&C) voerde op 11 december 2013 de Messiah van
Georg Friederich Händel op in het Concertgebouw. Een dergelijk concert wordt geprogrammeerd
voor eigen rekening en risico van de uitvoerenden. Het Concertgebouw is ‘slechts’ de verhuurder
van de accommodatie. Dit betekent dat er sprake dient te zijn van ‘cultureel ondernemerschap’.
Het ABO&C verzocht de Ambitus Foundation of zij bereid wilde zijn garant te staan voor een deel
van de kaartverkoop. Het bestuur heeft daarin toegestemd met als belangrijkste argument dat
daarmee de uitvoering daadwerkelijk geprogrammeerd kon worden en daarmee dit majestueuze
en indringende oratorium zéker ten gehore kon worden gebracht door het ABO&C onder leiding
van Ton Koopman.
Uiteindelijk is na afrekening op basis de verkoopresultaten, een bedrag van € 1.600 aan het
ABO&C uitgekeerd.
• Ambitus Concertavond
Op 14 november 2013 werd er in de Marekerk te Leiden in samenwerking met een stichting uit
het netwerk door de Ambitus Foundation een bijzonder concert georganiseerd. Onder leiding van
de jonge en talentvolle organist Rien Donkersloot werden door Collegium Musicum Den Haag en
enkele solisten werken uitgevoerd van Johann Sebastian Bach (onder meer Cantate BWV 51), Carl
Philipp Emanuel Bach en Wolfgang Amadeus Mozart. Donkersloot gaf tijdens het concert een
mondelinge toelichting op de muziek en de componist en hij richtte zich daarbij speciaal tot de
aanwezige kinderen en jeugd. Zij waren samen met hun ouders, relaties uit de netwerken van de
beide organiserende stichtingen, voor het concert uitgenodigd. De generale repetities waren
bovendien openbaar. Door hiervoor aandacht te vragen in lokale bladen, onder meer gericht op
studenten van de Universiteit van Leiden, waren bij deze repetities ook jongeren als
belangstellenden aanwezig.
De financiële bijdrage aan dit concert bedroeg € 3.244
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• Amerfortissimo
Amerfortissimo staat voor kamermuziek, educatie en ontmoeting. Het festival onder deze naam
wordt georganiseerd door Lonneke van Straalen die ook de initiatiefneemster is. Zij biedt met
haar organisatie biedt een podium aan ensembles, gevormd door jong talent uit Amersfoort. Het
talent deelt het podium met professionele musici. Talentontwikkeling is daarbij bijzonder
belangrijk. Naar de mening van de organisatie niet alleen voor de toekomst van de muziek zelf,
maar ook als vorm van publieksuitbreiding. Niet elk kind dat enthousiast musiceert, gaat later ‘het
vak in’. Wel leidt muziekbeoefening op jeugdige leeftijd vaak tot een levenslange liefde voor deze
vorm van podiumkunst. In Amersfoort wordt op hoog niveau muziekonderwijs gegeven. Door de
ontmoeting met professionele musici wil Amerfortissimo talentvolle jonge musici in Amersfoort
motiveren en inspireren. Die jeugdige muzikanten worden gevonden door samen te werken met
het Amersfoorts Jeugd Orkest en de regionale muziekschool ‘Scholen in de Kunst’. De
programmering van Amerfortissimo kent vier pijlers: [1] hoogwaardige artistieke
programmering, [2] gastvrijheid en publieksvriendelijkheid. [3] ontmoeting met musicerende
kinderen/jongeren en [4] locatie gerichte programmering op verschillende plekken in
Amersfoort.
Het bestuur heeft besloten dit sympathiek doel dat gericht is op jeugdigen en zich bovendien
afspeelt in de regio, een gift van € 2.500 ter beschikking te stellen.

Begroting 2014
De stichting werkt op basis van een toegezegde donatie van € 100.000 per jaar voor een periode
van in principe 15 jaar, startende in verslagjaar 2011/2012. Daarnaast is er door gelieerde
stichting voor 2014 een aanvullende donatie van € 45.000 toegezegd voor een gecombineerd
project met stichting Vitavalley. Op basis hiervan verwacht het bestuur € 110.000 in het kader van
de doelstellingen te besteden.

ANBI
Op 30 januari 2012 is Stichting Ambitus Foundation door de Belastingdienst/Oost Brabant
gerangschikt als algemeen nut beogende instelling per 13 oktober 2011. Deze beschikking geldt
voor onbepaalde tijd en is gebaseerd op artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001.
Het RSIN / fiscaalnummer is 851008756
Beleid ten aanzien van het Eigen Vermogen
Het beleid van het bestuur is om zoveel mogelijk van de middelen direct aan de doelstellingen van
de stichting ten goede te laten komen. Er zal geen vermogensvorming binnen de stichting
plaatsvinden, anders dan om enige continuïteit in de bedrijfsvoering te garanderen. Een vermogen
ter grootte van 12 maanden exploitatiekosten wordt daarvoor toereikend geacht, in de loop van
2013 is dit niveau bereikt.
Het bestuur spreekt haar dank uit voor de vele inspanningen van de bij de projecten betrokken
partijen,. Speciaal ook een woord van dank aan onze ondersteunende stichting, Noaber
Foundation.
Lunteren, ........................... 2014
________________________
H.G.B. van den Breemen
voorzitter
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Jaarrekening
Balans per 31-12-2013
Na resultaatbestemming
(alle bedragen in Euro’s)

ACTIVA

31-12-2013

31-12-2012

-

40.000

42.586

40.161

Rekening Courant

96.858

10.124

TOTAAL ACTIVA

139.444

90.285

VASTE ACTIVA
Vordering op gelieerde stichting

VLOTTENDE ACTIVA

(1)

Overige vorderingen en overlopende activa

LIQUIDE MIDDELEN
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Balans per 31-12-2013
Na resultaatbestemming
(alle bedragen in Euro’s)

PASSIVA

31-12-2013

31-12-2012

45.614

6.198

45.614

6.198

-

40.000

7.909

657

85.921

43.430

93.830

44.087

139.444

90.285

EIGEN VERMOGEN (2)
Vrij besteedbaar vermogen

LANGLOPENDE SCHULDEN
Toegezegde nog uit te keren projectbestedingen
KORTLOPENDE SCHULDEN (3)
Crediteuren
Overige schulden en kortlopende passiva

TOTAAL PASSIVA
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Staat van Baten en Lasten
(alle bedragen in Euro's)

2013

2012

Baten
Donaties (4)

60.000

125.000

16.344
4.240
(20.584)

95.259
4.614
(99.873)

Bedrijfsresultaat

39.416

25.127

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

39.416

25.127

Lasten
Bestedingen in het kader van de doelstellingen (5)
Overige organisatiekosten (6)
Totaal bedrijfskosten
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Toelichting op de jaarrekening 2013
Toelichting algemeen
Algemeen
Stichting Ambitus Foundation is statutair gevestigd in Lunteren. De stichting is opgericht op 13 oktober
2011 met als doel projecten te steunen of initiëren die betrekking hebben op de verbetering van duurzame
toegankelijkheid van klassieke muziek voor de jeugd in binnen- en buitenland.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit H.G.B. van den Breemen, voorzitter, en G.G.J. Baan, bestuurslid. Er is een vacature
voor een bestuurslid, welke in 2014 ingevuld gaat worden.
Algemene grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
"De jaarrekening en het jaarverslag zijn beide opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 voor kleine organisaties (RJK) "Organisaties zonder winststreven".
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Toelichting op de Balans per 31 december 2013
(alle bedragen in Euro's)
31-12-2013

31-12-2012

(1) VLOTTENDE ACTIVA
Overige vorderingen en overlopende activa
Vordering op gelieerde stichting
Overige vorderingen

(2) EIGEN VERMOGEN

40.000

40.000

2.586

161

42.586

40.161

2013

2012

6.198

-

Vrij besteedbaar vermogen
Stand per 1 januari
Resultaat verslagperiode

39.416

6.198

Stand per 31 december

45.614

6.198

31-12-2013

31-12-2012

(3) KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Crediteuren

7.909

657

7.909

657

82.600

40.000

3.321

3.430

85.921

43.430

Overige schulden en overlopende passiva
Toegezegde nog uit te keren projectbestedingen
Overige schulden en overlopende passiva

Er zijn geen personeelsleden in dienst geweest gedurende het boekjaar 2013
Ondertekening van de jaarrekening door de bestuursleden
Lunteren, ....................... 2014

Dhr. H.G.B van den Breemen
Voorzitter

Dhr. G.J.J. Baan
Bestuurslid
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