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1. Verslag activiteiten 2019
In 2019 heeft Wishful Singing de volgende activiteiten uitgevoerd:
•
•
•
•
•
•

37 reguliere concerten in Nederland
2 concerten in het buitenland (Duitsland)
1 schoolvoorstelling
12 educatieve activiteiten, bestaande uit workshops gregoriaans en workshops aan
kinderen en jongeren.
5 besloten optredens
8 optredens in de media

Vocale muziek breed toegankelijk maken
Met een grote verscheidenheid aan repertoire, uitvoeringen en speelplekken bereikten wij
ook in 2019 een breed publiek: van fervente liefhebbers van koor- en kamermuziek tot
(amateur)vocalisten en nieuwsgierige nieuwkomers en van jong tot oud.
We traden door het hele land op met eigen producties in kamermuziekseries, maar ook bij
verschillende (openlucht)festivals (o.a. Wonderfeel, Oranjewoud Festival, Gregoriaans
Festival, Koorbiënnale Haarlem, Kamermuziekfestival Schiermonnikoog). We werkten
samen met het Nederlands Blazers Ensemble (het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert in het
Concertgebouw), organist Hayo Boerema (Angels & Demons), pianisten Bert van den Brink en
Bernd van den Bosch (kindervoorstellingen), maar ook met een aantal amateurkoren van
hoog niveau zoals de Roden Girl Choristers. In samenwerking met Herman Finkers
organiseerden we verschillende Missa’s in Mysterium (een gregoriaanse meezingmis). Onze
alt Marjolein Stots (tevens docent Dru yoga) ontwikkelde samen met yogadocent Roos
Kocken een yogaconcert, dat we voor het eerst op de planken brachten in openluchttheater
Caprera in Bloemendaal.
Concertprogramma’s in eigen beheer uitgelicht
In maart was de première van ons programma What about Mary?, een theatraal concert in
een regie van Annechien Koerselman. What about Mary? is een a cappella ode aan de meest
veelzijdige vrouw ooit: muze, moeder en majesteit Maria. In What about Mary? laten we zien
en horen dat Maria een belangrijke inspiratiebron is voor onze muziek en levenswijsheid.
Maria komt in de voorstelling tot leven als een multitaskende vrouw, die alle ballen hoog wil
houden en het liefst alle Maria’s in één wil zijn. Van moeder tot majesteit, van Mary Poppins
tot Bloody Mary, van Lady Madonna tot Maria Callas. Dat zorgt voor de nodige frictie op het
podium. Want wie is Maria nu écht?
Wendela de Vos schreef teksten voor de voorstelling; Wijnand van Klaveren en Hayo
Boerema zetten deze teksten op muziek. Sylvia Maessen nam een groot deel van de
arrangementen voor haar rekening.
In november lanceerden we naar aanleiding van het succes van What about Mary? een cd
met de mooiste nummers van het programma.
Zowel de cd als het concertprogramma van What about Mary? werden zeer goed ontvangen
door pers en publiek. Enkele quotes:
•
•

“Eindelijk weer eens een echt vrouwelijk programma, waardig, grappig, kwetsbaar,
zacht en sterk, muzikaal, verleidend. Absolute aanrader!!!” – Hans Latour
“Razend knap, geestig, maar ook ontroerend. De vijf Maria’s lieten vele facetten van
het vrouwenleven zien en horen. En alles met een lach, een traan en een
verbluffende artisticiteit.” – ***** Meppeler Courant
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•

•

“De zang van Wishful Singing is zowel hemels als aards. De stemmen die in
bijvoorbeeld het ‘Ave Maria’ van Palestrina zo prachtig harmonieus samenklinken,
waaieren ook weer uiteen in vijf heel verschillende muzikale persoonlijkheden:
uitdagend of meer ingetogen, vloeiend of ruiger.” – Winand van de Kamp, Haarlems
Dagblad
“[...] een bonte ode aan Maria. Het repertoire reikt van de middeleeuwse Hildegard
von Bingen – waarin het ensemble uitblinkt: pure, mooi gefraseerde slierten van
noten – tot Lady Madonna van The Beatles en nieuwe stukken.” - **** Maartje
Stokkers, De Volkskrant

In juli speelden we in het openluchttheater in Bloemendaal ons nieuwe concertprogramma
Don’t Hold Your Breath: een yogaconcert, ontwikkeld door onze alt Marjolein Stots (tevens
docent Dru yoga) en yogadocent Roos Kocken. Met dit programma hebben we een nieuwe
vorm van interactie met ons publiek ontdekt. Don’t Hold Your Breath gaat uit van de kracht
van muziek en yoga. Yogadocent Roos neemt in dit programma het publiek mee van
opwarming tot ontspanning, terwijl Wishful Singing een breed scala aan passende muziek
zingt, a cappella en (af en toe) met een paar begeleidende instrumenten uit India
(harmonium, shrutibox, Nada Tarangini).
We brachten verschillende gregoriaanse concertprogramma’s op de planken. In juni maakten
we speciaal voor het Gregoriaans Festival ’s-Hertogenbosch het programma Stairway to
Heaven en in juli zongen we op Wonderfeel een gregoriaans programma op maat, waarin we
ook persoonlijke anekdotes over de muziek met ons publiek deelden.
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In december namen we het programma It’s beginning to look a lot like Christmas in
reprise, een afwisselend kerstprogramma met traditionele kerstmuziek, afgewisseld met
nieuwe composities en arrangementen.
In het kader van a cappella op maat verleenden we onze medewerking aan een
benefietconcert voor onderzoek naar de spierziekte ALS.
Tenslotte voerden we de programma’s Van Gregoriaans tot Close Harmony en Help, een
Olifant! uit.
Concerten buitenland
In oktober speelden we in twee Duitse steden een meer concertante variant op ons
programma What about Mary?: in Erlangen en in Altensteig. In Altensteig gaven we een
workshop aan het schoolkoor van het plaatselijke Gymnasium. Dit koor zong ook mee in het
– zeer goed bezochte – concert dat we de volgende dag in Altensteig gaven.
Overige concerten
Naast publiek toegankelijke concerten gaven we in 2019 ook optredens op verschillende
besloten bijeenkomsten. Zo traden we op tijdens de uitreiking van de Blijvend Applaus Prijs
aan Herman Finkers in de Kleine Komedie en verleenden we onze medewerking aan een
besloten concert ter gelegenheid van de pensionering van een bestuurder van de TU
Eindhoven. Ook gaven we mediaoptredens met publiek, zoals tijdens het Oranjewoud
Festival (Omrop Fryslân) en in het Concertgebouw bij het programma Spiegelzaal op
Radio 4.

Optredens in de media
Naast bovengenoemde optredens bij Spiegelzaal en Omrop Fryslân waren we ook op andere
momenten op radio en televisie te horen. Zo waren we te zien op NPO3 met het
Nieuwjaarsconcert van het NBE. Ook waren we te zien bij Editie NL, traden we op in De
Wereld Draait Door, hadden we naar aanleiding van de Missa in Mysterium een aandeel in
het televisieprogramma OverUIT de Kunst op RTV Oost en waren we te zien in de uitzending
van het AVRO-Tros programma Volle Zalen over Herman Finkers. In december traden we op
bij RTV Utrecht met een kerstprogramma.

Samenwerking binnen de eigen sector
Het jaar begon op 1 januari met een optreden voor een uitverkochte Grote Zaal in het
Concertgebouw bij het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert van het Nederlands Blazers Ensemble.
Vanaf februari speelden we het programma Angels & Demons, dat op 3 februari in het
Orgelpark in première ging. Angels & Demons is een programma in samenwerking met
organist Hayo Boerema, waarin een heel scala aan sferen voorbijkomt - van schitterende
engelenzang tot duistere orgelklanken. In Angels & Demons zingen we onder meer een
sprankelende bewerking voor zang en orgel van het werk Angeli van Joey Roukens, dat
tijdens de Cello Bië nnale 2018 in première ging. Daarnaast eeuwenoude gregoriaanse
melodieën van Hildegard von Bingen, waarin de Duivel een onschuldige ziel probeert te
verleiden. Maar ook het meest lieflijke deel uit het tijdloze Requiem van Fauré komt voorbij
en muziek van Leonard Cohen, The Beatles en... Rammstein! Orgelimprovisaties van Hayo
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Boerema, prijswinnaar van diverse improvisatie- en orgelconcoursen, verbinden de
verschillende composities met elkaar.
Samen met Herman Finkers en de stichting Missa in Mysterium organiseerden we
verschillende uitvoeringen van de Missa in Mysterium (MiM). Deze Mim’s zorgden voor volle
kerken en veelvuldige aandacht in de media.

Maatschappelijke betrokkenheid door educatieve activiteiten
Zingen is een krachtige manier om je te uiten. Muziek verbindt mensen met elkaar, maakt
vrolijk en gezond. Wij ervaren het plezier van samen zingen iedere dag en vinden het
belangrijk om deze ervaring door te geven aan volgende generaties. Dit doen we in
workshops voor kinderen en volwassenen, waaronder ook workshops gregoriaans, zodat
deze prachtige kunstvorm voortleeft onder jongeren en volwassenen. Ook geven we
schoolconcerten.
In 2019 gaven we gregoriaanse workshops voor kinderen en jongeren onder meer op het
Leeuwarder Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, het Maurick College in Vught en het Van
Beekvliet College in Sint-Michielsgestel (NB).
In het kader van het vierde Internationaal Lied Festival Zeist gaven we workshops aan
middelbare schoolleerlingen op de Zeister Vrije School.
In het buitenland werkten we met leerlingen van het Christophorus-Gymnasium in het
Duitse Altensteig.
We gaven een schoolconcert voor leerlingen met een visuele beperking van Visio Onderwijs
Breda in samenwerking met leerkracht Susanne de Vaan en pianist Bert van den Brink.
Workshops voor volwassenen waren er ook: bij Visio Onderwijs Breda gaven we een
workshop voor ouders, leerkrachten en begeleiders van meervoudig beperkte leerlingen.
Ook coachten we het koor Scherzando uit Driebergen in het kader van hun jubileumconcert.
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Eigen ontwikkeling
Dankzij de structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten vanaf 2017 hebben we in de
afgelopen jaren een professionaliseringsslag kunnen maken. Een heldere
organisatiestructuur en een sterk zakelijk team ondersteunen ons in het realiseren van onze
artistieke ambities.
Artistiek zijn we dichter bij onze kern gekomen: ons eigen verhaal klinkt steeds meer door in
onze concertprogramma’s. We zijn meer gaan reflecteren op onze eigen betekenis in de
wereld. Onze focus is in de afgelopen jaren verschoven van het maken van algemeen
aansprekende concertprogramma’s naar het bewust werken vanuit aandacht, verbinding
en authenticiteit.
Onze inhoudelijke ontwikkeling slaat aan bij ons publiek. Met grote concentratie luisteren
bezoekers naar onze concerten en vertellen ons na afloop enthousiast hoe onze muziek en
ons verhaal hen persoonlijk geraakt heeft. Zij gebruiken hierbij woorden als doorleefd,
bezield en spontaan en benoemen ook onze vrijheid in het musiceren.
We kiezen ervoor om ons niet tot een enkele muziekstijl te beperken: ons brede repertoire
omvat zowel klassieke muziek als volksmuziek en zowel gregoriaans als close harmony. We
ontdekken in al deze stijlen steeds weer stukken die weerklank vinden bij ons publiek en
onszelf en die nét dat bijzondere extra hebben: muziek die de zaal stil kan doen vallen, kan
laten lachen, huilen, juichen of meedoen.
Het gregoriaans neemt in ons repertoire steeds meer een bijzondere plaats in. We hebben de
schoonheid van het gregoriaans leren kennen en ons bekwaamd in de historische
uitvoeringspraktijk van deze unieke muziek van rond het jaar 1000. In het gregoriaans
klinken onze stemmen op een bijna magische manier als één. We horen van ons publiek dat
de rust, de aandacht en de concentratie die zij bij onze gregoriaanse concerten ervaren, hen
uitnodigen om zich volledig aan de muziek over te geven.

Realisatie beoogde prestaties
Volgens de speellijst speelde Wishful Singing in het jaar 2019 15 nieuwe producties en
namen we 2 programma’s in reprise, namelijk It’s beginning to look a lot like Christmas en
Van Gregoriaans tot Close Harmony. De uitvoeringen van Missa in Mysterium rekenen we niet
als reprise. De vorm is hetzelfde, maar het repertoire voor deze Missa’s is elke keer weer
nieuw. Daardoor vraagt iedere MiM om nieuwe research, handschriftenstudie en repetities.
We maken niet minder voorbereidingskosten.
In het meerjarenplan 2017-2020 is sprake van 5 nieuwe producties en 3 reprises per jaar. De
grote toename van het aantal producties ten opzichte van het Meerjarenplan is toegelicht in
de verantwoording van 2018. Ook in 2019 geldt dat veel programmeurs behoefte hebben
aan maatwerk, waardoor de vaste programma’s die Wishful Singing aanbiedt (zoals What
about Mary, Don’t hold your breath en Angels & Demons) minder vaak verkocht worden dan
verwacht. Programmeurs willen vaak een programma dat aansluit bij een bepaald thema,
waardoor we regelmatig moeten besluiten om een nieuw programma samen te stellen.
Coproducties
Wishful Singing speelde geen coproducties dit jaar, dit komt overeen met de plannen van
2017-2020.
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Overige activiteiten
Wishful Singing had ten opzichte van het vorige boekjaar 1 besloten concert minder.
In het kader van de randprogrammering gaven we in 2019 12 workshops, dit is een toename
van 6 ten opzichte van 2018. Er is meer vraag naar workshops en wij hebben plezier in het
geven ervan. Steeds meer mensen weten Wishful Singing te vinden voor onze expertise op
het gebied van zang en onderwijs.
Wishful Singing speelde in 2019 in totaal 40 reguliere voorstellingen. Daarmee hebben we
onze doelstelling van 40 concerten per jaar behaald. Ten opzichte van 2018 gaven we 9
concerten minder.
Er waren 12 voorstellingen in het grote zalen-circuit (doelstelling 2017-2021: 3 per jaar) en
28 voorstellingen in het kleine zalen-circuit (doelstelling: 37). Wishful Singing speelt vaker
dan verwacht in de grote zalen en heeft ondertussen ook deze ambitie.
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2. Impact van de organisatie
Wishful Singing
Wij zijn vijf zangeressen, die méér willen dan alleen muziek maken. Onze concerten zijn een
combinatie van a cappella zang, een overtuigend verhaal én een theatrale uitvoering op het
allerhoogste niveau.
Met onze muziek geven we stem en betekenis aan wat ons beweegt en inspireert. We maken
daarbij gebruik van de unieke kracht van vocale muziek, waarin poëzie en compositie een
bijzondere verbintenis aangaan. We willen ons publiek betoveren, ontroeren en verrassen
met het verhaal dat we via de muziek vertellen. Maar bovenal willen wij hen inspireren om
even stil te staan en zich via onze muziek te verbinden met het huidige moment. Met onze vijf
stemmen creëren we een bijzondere intimiteit die hier als vanzelf toe uitnodigt.
Muziek en zang vormen een samenbindende factor en kunnen daarmee bijdragen aan een
open samenleving die nodig is voor gelijkwaardigheid voor iedereen. Wishful Singing wil
bijdragen aan een inclusieve wereld. Dit doen we door het maken van programma’s die
uitnodigen tot reflectie en verbinding, samen met mensen die vanuit allerlei achtergronden
streven naar gelijkheid voor alle mensen, ongeacht hun sekse, geloof, afkomst of eventuele
beperking.
Dit doen we bijvoorbeeld met programma’s als What about Mary?, waarin we reflecteren op
wat het voor ons en anderen betekent om vrouw te zijn. Angels & Demons gaat in op de
vragen: “Wat is goed en kwaad?” en “Waar zit het goede en kwade in onszelf?”

Invloed op de directe omgeving
Wishful Singing was veelvuldig actief in vestigingsplaats Amsterdam. Met onze veelzijdige
concerten leverden we zo een bijdrage aan de verscheidenheid aan culturele uitingen in de
hoofdstad. Zo stonden we met het Nederlands Blazersensemble in het Concertgebouw en
zongen we in hetzelfde gebouw tijdens het programma Spiegelzaal van Radio 4. In het
Orgelpark brachten we het programma Angels & Demons in première.
Op 1 maart ging onze voorstelling What about Mary in voorpremière in Splendor. Op 2
september 2019 waren we samen met Herman Finkers te gast op het Westergasterrein bij
een uitzending van De Wereld Draait Door, om te vertellen over onze passie voor
gregoriaanse muziek. In november werd in theater De Kleine Komedie de Blijvend Applaus
Prijs uitgereikt aan Herman Finkers. Wij mochten een bijdrage leveren aan deze feestelijke
middag samen met o.a. Micha Wertheim, Youp van ’t Hek, Brigitte Kaandorp, Herman van
Veen en Twan Huys.
In november presenteerden we in de Mariakerk in Bussum de cd What about Mary en
reikten we het eerste exemplaar uit aan Amsterdamse topvrouw Marry de Gaay Fortman. Op
haar uitnodiging mochten we bovendien een bijzondere besloten bijeenkomst van de
“Woman in Business Mission” bij haar thuis bijwonen en muzikaal omlijsten. Voormalig
minister Jet Bussemaker gaf er een speech. De missie uit Albanië werd geleid door de
minister van Financiën en Economie (Anila Denaj), de minister van Infrastructuur en Energie
(Belinda Balluku) en de minister van Cultuur (Elva Margariti) en krijgt steun uit de
particuliere sector en academische wereld. De missie is gericht op het versterken van
vrouwen in bedrijfsnetwerken door de publieke en private sector en kennisinstituten van
beide landen (Nederland en Albanië) te verbinden in verschillende thema’s, zoals
bijvoorbeeld infrastructuur, energie, stadsplanning, financiën en cultuur.
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Wishful Singing bereikte 2.093 bezoekers in de standplaats. Dit zijn er minder dan in 2018,
toen we 3.321 bezoekers bereikten, maar er is nog steeds een stijgende lijn waar te nemen
ten opzichte van 2017, waar het aantal Amsterdamse bezoekers op 1.277 lag. Met onze
activiteiten in Amsterdam bereikte Wishful Singing de doelgroepen 45-54, 55-64 en 65+.

Invloed van het ensemble op de eigen kunstvorm
Een overzicht van de belangrijkste artistieke betrokkenen bij de organisatie in 2019:
Collega-organisaties
• Nederlands Blazers Ensemble
Ketenpartners
• Het Nederlands Gregoriaans Festival in ’s-Hertogenbosch: in het kader van dit festival
gaven we een workshop aan middelbare scholieren en een koorschool. Daarnaast
zongen wij samen met deze kinderen en het publiek een aantal gregoriaanse gezangen
tijdens ons optreden aldaar.
• Orgelpark: zij gaven ons opdracht voor maken van een concertprogramma samen met
Hayo Boerema en stimuleerden daarmee een zeer succesvolle artistieke samenwerking.
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Artistieke peers en inspirators
• Marc Pantus, regisseur Angels & Demons
• Jerry Korsmit, coaching Gregoriaans en muziek van Hildegard von Bingen
• Bert van den Brink, pianist optreden Visio onderwijs Breda
• Bernd van den Bos, pianist Help, een Olifant!
• Annechien Koerselman, regisseur What about Mary?
• Bob Zimmerman, arrangeur voor jubileumwerk voor Wishful Singing en Kamerkoor
Scherzando
• Wendela de Vos, librettist What about Mary?
• Wijnand van Klaveren, componist/arrangeur What about Mary? en It’s beginning to look
a lot like Christmas
• Sylvia Maessen, componist/arrangeur What about Mary?
• Hayo Boerema, organist en componist/arrangeur voor de programma’s Angels & Demons
en What about Mary?
• Irene Verburg, vocal coach voor What about Mary? en de bijbehorende cd
• Maartje-Maria den Herder, celliste cd What about Mary?
• Roos Kocken, yogadocente bij (Don’t) hold your breath
Wishful Singing voerde in 2019 veel nieuwe composities en arrangementen uit en verrijkte
daarmee het aanbod binnen haar eigen kunstvorm. Een selectie van de mooiste van deze
werken namen we ook op cd op.
Door onze optredens in de media hebben wij voor een breed publiek ons genre – een
professioneel a cappella ensemble bestaande uit enkel vrouwen – onder de aandacht
gebracht.
Wishful Singing wil een positieve bijdrage aan haar eigen kunstvorm leveren door de
bekendheid van en de waardering voor a cappella muziek te vergroten. We hebben daarom
weer veel workshops gegeven om onze kennis van en liefde voor de muziek met anderen
door te kunnen delen.

11

3. Beleidsplan 2017-2020
Korte typering van de organisatie
Wishful Singing, female a cappella van internationaal topniveau
Vijf zangeressen, die méér willen dan alleen muziek maken. De concerten van Wishful
Singing zijn een combinatie van a cappella zang, een overtuigend verhaal én een theatrale
uitvoering op het allerhoogste niveau. Wishful Singing wil haar publiek ontroeren, raken,
laten ontspannen of tot bezinning brengen door het verhaal dat zij via de muziek vertelt.
Wishful Singing wil haar publiek raken via een gedeelde muzikale totaalervaring. Wishful
Singing wil het beste vrouwelijke vocale ensemble ter wereld zijn, dat concerten geeft in
binnen- en buitenland.
Kernactiviteiten
Wishful Singing treedt op in Nederland, Europa, Japan en Amerika. Het gezelschap werkt
samen met topensembles als Combattimento, ASKO|Schönberg en Calefax. Beeld- en
geluidsopnames brengt zij uit op cd, YouTube, iTunes en Spotify. Wishful Singing laat muziek
componeren of arrangeren en draagt zo bij aan repertoireopbouw voor vrouwelijke vocale
ensembles. Overige activiteiten bestaan uit optredens in het zakelijke segment, het geven van
masterclasses en het verzorgen van muziekeducatie.
Missie en hoofddoelstelling volgens de statuten (2009)
1.

Wishful Singing heeft ten doel het verrijken van het culturele aanbod in Nederland op
het gebied van ensemblezang en het bevorderen van een wereldwijde waardering voor
de kunst van het ensemblezingen, door middel van het produceren en realiseren van
concerten en muziekvoorstellingen, waaronder die van het werk van het vocaal
ensemble Wishful Singing en voorts al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het
woord.

2.

Zij tracht dit doel te bereiken:
• door het geven van concerten, het maken van muziekvoorstellingen, het maken van
beeld- en geluidsopnames naar de stijl van vocaal ensemble Wishful Singing;
• door het verzorgen en stimuleren van uitvoeringen van vrouwenensembles;
• door educatie;
• met behulp van alle wettige middelen die het doel kunnen doen bereiken.

3.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Ontwikkeling van missie en hoofddoelstelling
In de afgelopen jaren zijn missie en hoofddoel specifieker geworden. Door het werken met
toonaangevende regisseurs, het uitvoeren van geëngageerde programma´s en de reacties van
het publiek, is Wishful Singing zich ervan bewust geworden dat de combinatie van vocale
topkwaliteit, betrokken teamwork, enthousiasme en theatrale presentatie leidt tot een
unieke kracht in het zich verbinden met haar publiek. Ademloos luisterend of geëmotioneerd
publiek en enthousiaste reacties na afloop, bevestigen deze kwaliteit van het ensemble.

In de afgelopen jaren is binnen Wishful Singing de behoefte gegroeid om
concertprogramma's te maken met meer inhoudelijke samenhang en betekenis. Waar eerst
het beschikbare repertoire het uitgangspunt van de programmering vormde, denkt Wishful
Singing de laatste jaren steeds meer vanuit een bepaald thema, een overtuiging of een sfeer,
waarbij vervolgens passend repertoire gezocht - of gecomponeerd - wordt.
Wishful Music Education
Aanvankelijk gaf Wishful Singing vooral incidentele workshops op basisscholen. Door
jarenlange ervaring in het werken met kinderen bij onder andere het Nationaal Kinderkoor,
bestaat onder de leden van Wishful Singing een unieke educatieve expertise. Om deze
expertise en liefde voor vocale/klassieke muziek door te geven, is in 2014 Wishful Music
Education (Wishful ME) opgericht, waarmee Wishful Singing een impuls wil geven aan beter
muziekonderwijs op basisscholen.
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Signatuur en artistieke uitgangspunten
Wishful Singing streeft haar missie na, door vocaal topniveau te combineren met een
eigenzinnige presentatie. De concerten worden gekenmerkt door een combinatie van
muziekstijlen, waarbij elk programma een duidelijke lijn bevat in muzikaal, tekstueel, of
visueel opzicht.
Aansprekende anekdotes en informele aankondigingen betrekken het publiek bij de muziek.
Op deze wijze maakt Wishful Singing vocale muziek toegankelijk voor een breed publiek,
van jong tot oud.
Het ensemble laat zich coachen door specialisten op het gebied van ensemblevaardigheden,
podiumpresentatie en specifieke muziekstijlen.
In samenwerkingen met andere kunstenaars vindt kennisuitwisseling, verdieping en groei
plaats.
Als a cappella ensemble, dat alles uit het hoofd zingt en daardoor vrijelijk door de ruimte kan
bewegen, benut Wishful Singing de ruimtelijke mogelijkheden van podium en zaal.
In nauwe samenwerking met Wishful Music Education wil Wishful Singing ook de jongere
generatie warm maken voor klassieke en vocale muziek.
Dit leidt tot de volgende artistieke ambities voor de periode 2017-2020:
•

•
•
•

•

De bekendheid van en de waardering voor a cappella muziek vergroten door:
o
Ontwikkelen van specifieke programma’s en concepten voor verschillende
doelgroepen.
o
Het laten componeren en uitgeven van kwaliteitsmuziek door Nederlandse
componisten als Joost Kleppe en Micha Hamel.
o
Het maken van opnames (beeld en geluid).
Ontwikkelen en uitvoeren van pakkende en avontuurlijke nieuwe
concertprogramma´s.
Verbindingen creëren door samenwerkingen aan te gaan met topensembles, -artiesten
en -makers.
Onderzoeken hoe er nog meer verbinding kan ontstaan met het publiek door
immersive concerten (een driedimensionale uitvoering, waarbij de luisteraar omringd
wordt door de muziek). Hoe dicht kan het ensemble - letterlijk én figuurlijk - bij het
publiek komen te staan?
Het arrangeren en componeren van kwalitatief hoogwaardige kindermuziek. Het
opnemen en beschikbaar stellen van deze muziek ten behoeve van muzieklessen op
basisscholen en om het repertoire voor kinderkoren uit te breiden.

Doelgroep
Wishful Singing wil interessant zijn voor vakmensen en muziekkenners, alsmede voor een
groter publiek.

De doelgroep van Wishful Singing bestaat uit:
1.
2.

Podia en festivals die klassieke muziek programmeren
Concertpubliek
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3.
4.
5.

Zakelijke opdrachtgevers; (bedrijfs-)evenementen
Bedrijven (sponsoring, partnership)
Kinderen en jongeren (workshops op basis- en middelbare scholen)

Monitoring
Elk kwartaal wordt gekeken of het verwacht aantal concerten voor dat jaar wordt bereikt.
Waar nodig wordt de begroting aangepast.
Voor de monitoring van overige speerpunten, alsmede de ontwikkeling van het artistieke
beleid is er 2-wekelijks overleg met de leden van Wishful Singing. Het bestuur wordt in de
bestuursvergaderingen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en het ensemble
maakt gebruik van de expertise van het bestuur in het nastreven van haar doelen.

Beloningsbeleid
De bestuurswerkzaamheden zijn onbezoldigd. De zangeressen van het ensemble krijgen een
vergoeding voor concerten en repetities.
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4. Contactinformatie Stichting Wishful Singing
De activiteiten van het ensemble zijn ondergebracht onder Stichting Wishful Singing.
Stichting Wishful Singing
Hongarenburg 261
2591 VM ‘s-Gravenhage
KVK nummer: 34365494
Vestigingsnr. 000038613700
BTW nr. NL8215.11.907.B01
Fiscaal nummer 821511907
Rabobank NL67 RABO 0155 2508 41

Zakelijke leiding
Anne-Christine Wemekamp
E: anne-christine@wishfulsinging.nl

Office manager
Marjolein Stots (tijdelijk)
E: info@wishfulsinging.nl
M: +31 6 48383870
Marketing, Communicatie, PR
Marleen Paping
E: marketing@wishfulsinging.nl
M: +31 6 54661998
Vrienden & relatiebeheer
Maartje Valk
E: Wishful50@wishfulsinging.nl
Voor theater- en concertboekingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland:
Konzertagentur Esslinger, Inh. SKS Erwin Russ GmbH – Laura Pysall
T: +49 (0)711 722 344-44
E: laura.pysall@konzertagentur.de
W: www.konzertagentur.de
Voor theater- en concertboekingen in Japan:
Aspen Incorporated
T: +81-3-5467-0081
E: info@aspen.jp
W: www.aspen.jp
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Bestuur Stichting Wishful Singing:
Gertien Smits, voorzitter
Mattijs van de Woerd, secretaris
Gertjan Nederbragt, penningmeester
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5. Bijlage: jaarrekening 2019
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JAARREKENING 2019
Stichting Wishful Singing
Hongarenburg 261
2591 VM den Haag

Aan het bestuur van
Stichting Wishful Singing
Kinderdijkstraat 10-1
1079 GH Amsterdam

Rotterdam, 25 februari 2020

Geacht bestuur,

Hiermee rapporteren wij u omtrent de uitkomst van onze werkzaamheden, die wij ingevolge uw
opdracht tot samenstelling van de jaarrekening van de stichting met betrekking tot het
boekjaar 2019 hebben verricht.

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting
Wishful Singing samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de hierop
gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot de samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit verzamelen, verwerken, rubriceren en
samenvatten van financiële gegevens.
Algemeen
De stichting is op 16 november 2009 opgericht. Doelstelling van de stichting betreft:
De beoefening van podiumkunst. Het geven van concerten, het maken van muziekvoorstellingen,
het maken van beeld- en geluidopnames en het geven van muziekeducatie.
Fiscale positie
De Stichting is belastingplichtig voor de omzetbelasting.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest
Hoogachtend
RAAK Belastingadviseurs BV

Drs. K.S.W. Giesen

Stichting Wishful Singing

Balans
per 31-12-2019

ACTIVA
31-12-19
€
Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal Vaste Activa

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal Vlottende activa

31-12-18
€

-

961
-

3.529
39.360
72.616

TOTALE ACTIVA

961

1.915
50.408
91.247
115.504

143.570

115.504

144.531

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Totaal Eigen Vermogen
Langlopende schulden
Langlopende schulden
Totaal langlopende schulden >1 jaar

80.344
80.344

-

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden
35.160
Totaal Kortlopende schulden < 1 jaar

TOTALE PASSIVA

90.892
22.000
112.892

27.878
-

27.878

3.761
35.160

3.761

115.504

144.531
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Winst- en verliesrekening

2019
€

2018
€

BATEN
1a Publieksinkomsten binnenland
-recette
-uitkoop
-partage
1b Publieksinkomsten buitenland
1 Publieksinkomsten totaal

4.592
83.832
1.564
6.087
96.075

1.415
102.978
9.993
114.387

2 Sponsorinkomsten
3a Baten coproducties
3b Overige inkomsten
3 Totaal overige inkomsten

14.218
14.218

31.140
31.140

4 Totaal directe opbrengsten

110.293

145.527

13.679
13.679

8.685
3.940
12.625

7 Totaal eigen inkomsten

123.971

158.152

8 Meerjarige subsidie FPK
9 Meerjarige subisidie provincie
10 Meerjarige subsidie gemeente
11 Meerjarige subsidie overig
12 Overige bijdragen uit publieke middelen

112.301
-

109.408
-

13 Totaal publieke subsidies en bijdragen

112.301

109.408

236.272

267.560

5 Indirecte opbrengsten
6a Bijdrage parcticulieren
6b Bijdragen bedrijven
6c Bijdragen private fondsen
6d Bijdragen goede doelen loterijen
6e Overige private bijdragen
6 Totaal bijdragen uit private bijdragen

14 Totale baten
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Winst- en verliesrekening

2019
€

2018
€

LASTEN
2.2 Lasten
1 Beheerslasten personeel
2 Beheerslasten materieel
3 Totale beheerslasten

68.017
7.780
75.797

52.004
9.147
61.150

Activiteitenlasten personeel voorbereiding
Activiteitenlasten personeel uitvoering
4 Activiteitenlasten personeel

55.749
54.784
110.533

56.995
87.439
144.434

Activiteitenlasten materieel voorbereiding
Activiteitenlasten materieel uitvoering
Marketing
Educatieve activiteiten
5 Activiteitenlasten materieel

13.130
18.723
25.452
3.192
60.497

11.495
17.981
8.284
3.595
41.354

-

-

171.030

185.789

8 Totale lasten

246.827

246.939

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering

-10.555

20.621

7
7

-83
-83

-10.548

20.538

6 Lasten coproducties
7 Totale activiteitenlasten

10 Saldo rentebaten/lasten
11 Saldo bijzondere baten/lasten

12 Exploitatieresultaat
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Toelichting balans

Activa
31-12-19
€
Materiële vaste activa
Apparatuur
Voorraden
Voorraad CD's
Kortlopende vorderingen
Debiteuren
R/C Stichting Wishful Music Education
Omzetbelasting
Vooruitbetaalde kosten
Nog te factureren omzet

Liquide middelen
Rabobank 1552.50.841
Rabobank 1335.39.121
Rabobank 3630820905 Spaarrekening
Paypall
Kas

31-12-18
€

-

961

3.529

1.915

16.145
12.572
5.427
192
5.023
39.360

45.405

17.465
55.007
49
93
72.616

7.085
4.007
80.000
61
93
91.247

5.003
50.408

Passiva
31-12-19
€
Algemene Reserve
stand per
01-01
Resultaat lopend boekjaar
stand per
31-12

31-12-18
€

90.892
10.54880.344

81.977
8.915
90.892

Bestemmingsreserve
Mutaties bestemmingsreserve

-

22.000

Langlopende schulden
Start voorschot Podiumkunsten

-

27.878

Kortlopende schulden
Start voorschot Podiumkunsten
Crediteuren
Overlopende passiva
Te betalen kosten
Te betalen administratiekosten

27.878
4.540
1.242
1.500
35.160

1.286
975
1.500
3.761
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Toelichting behorende tot de jaarrekening

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Waarderingsgrondslagen voor de balans
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op
historische kosten.
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Met
aanwijsbare risico's en verplichtingen wordt rekening gehouden in de vorm van voorzieningen.
Waarderingsgrondslagen voor de resultaatbepaling
Bij het bepalen van het resultaat worden opbrengsten en kosten toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met lineair
berekende afschrijvingen, gebaseerd op geschatte economische levensduur.
Vorderingen
De vorderingen op handelsdebiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een
voorziening van het risico van oninbaarheid, welke op individuele basis is bepaald.
Eigen vermogen
Het Eigen vermogen wordt onderscheiden in een Algemene Reserve en een Bestemmingsreserve volgens
de actuele Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaglegging, RJ 640 (640.305-313)
Algemene reserve
Het deel van het Eigen vermogen waaraan het bestuur een gerichtere bestedingsmogelijkheid heeft
gegeven, wordt aangeduid als Bestemmingsreserve.
Bestemmingsreserve
Het gedeelte van het Eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke of statutaire
bepalingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor de instelling is opgericht, wordt aangeduid als
Algemene reserve.
Overige activa en passiva
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Op
vorderingen wordt eventueel een voorziening in mindering gebracht.
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Resultaat
De resultaatbepaling vloeit voort uit de hiervoor genoemde waarderingsgrondslag en vindt plaats op
basis van historische kosten.
De resultatenberekening heeft betrekking op de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december
2019.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het
verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en omzetbelasting.
Kostprijs van de omzet
Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de kosten welke direct samenhangen met de onder de
netto-omzet begrepen geleverde goederen en diensten.
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OMZETBELASTING 2019

Omzet BTW hoog
Omzet BTW laag
BTW over aankopen in EU (ICP)

8.068
88.904
-

1.694
8.001
9.696

Voorbelasting

36.957

Saldo

27.262-

te betalen/te vorderen

27.262-

Aangifte Omzetbelasting 2019

1e
2e
3e
4e

kw
kw
kw
kw

Omzet
hoog
1.656
325
1.402
3.458
6.841

Omzet
laag
22.270
18.773
15.803
34.492
91.338

Nog te betalen/te vorderen:

Omzet
EU

-

btw
21%
348
68
456
726
1.598

btw
6%
2.004
1.690
1.353
3.104
8.151

voorbelast
5.087
9.029
10.687
11.572
36.375

subtotaal
-2.735
-7.271
-8.878
-7.742
-26.626

saldo
-2.735
-7.271
-8.878
-7.742
-26.626

636-
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Overige

Geldmiddelen
De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door;
- Bijdragen van donateurs;
- subsidies;
- opbrengsten van diensten; waaronder optredens en lesgelden
- schenkingen, erfstellingen en leagten;
- alle andere wettelijke inkomsten.
Boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar en loopt van 1-1-2019 tot en met 31-12-2019.

Bestemming resultaat
Het bestuur heeft besloten het resultaat over 2019 ad -/- €10.548 toe te voegen aan
de Algemene reserve.

Penningmeester

Bevoegd bestuurder
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