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Inleiding 
 

Beste lezer,  
Voor je ligt ons jaarverslag van 2020, het jaar van de coronapandemie. In maart 2020 zag het er 
voor Wishful Singing niet rooskleurig uit: al onze concerten werden geannuleerd, we hadden te 
maken met wisselingen in de bezetting en de continuïteit van ons werk kwam in gevaar doordat 
we een lege agenda voor ons zagen. Hoe konden we zorgen voor activiteiten of in ieder geval 
inkomsten voor onze zangeressen en medewerkers  

We hebben onze strategie radicaal gewijzigd en hebben het aangedurfd om, ondanks een 
aanvankelijk begrotingstekort van ruim € 100.000, met steun van onze Wishful 50-donateurs en 
de Covid-bijdrage van de overheid te investeren in online activiteiten.  
Meer dan 6.000 mensen namen deel aan de drie online projecten die we in 2020 hebben 
opgezet. Daarnaast was er verder in het jaar alsnog enige ruimte voor live concerten, hebben 
we maar liefst zes mediaoptredens kunnen doen en hebben we ons online bereik enorm 
uitgebreid. Daarmee gaat 2020 – ondanks alle beperkingen – qua omzet en media-aandacht de 
boeken in als ons beste jaar ooit. Mede door onze eigen inkomsten hebben we alle zangeressen 
in 2020 kunnen uitbetalen, ook voor geannuleerde concerten. Ook onze overige medewerkers 
hadden in 2020 dankzij alle extra activiteiten een volle agenda en inkomsten.  

Een verslag van al onze online en offline activiteiten in 2020 kan je lezen op de volgende pagina’s.  
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Over 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 een empathische blik reflecteert Wishful Singing op zichzelf, op het 
leven en op de wereld waarin wij leven. 

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 de muziek te verbinden met het huidige moment. Met onze vijf stemmen 
creëren we een bijzondere intimiteit die hier als vanzelf toe uitnodigt.  

Bezield, doorleefd, spontaan en met de nodige ‘tongue in cheek’ bespiegelen wij op een 
persoonlijke manier de actualiteiten en brengen wij opvallende maatschappelijke 
ontwikkelingen in kaart. Mede door ons breed inzetbare repertoire vinden we op deze wijze 
weerklank bij ons publiek. 

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, jongeren en volwassenen. In 2019 gaven 
we op verschillende middelbare scholen workshops ensemblezang en gregoriaans. Een groot 
gedeelte van 2020 konden mensen vanwege de coronamaatregelen niet samen zingen in 
koorverband. Met onze onlinecursussen hebben meer dan 6.000 deelnemers toch een manier 
gevonden om samen te blijven zingen. 

Inspirerende verhalen vormen een belangrijk vertrekpunt voor onze programma’s, waarin we 
stem en betekenis geven aan wat ons beweegt en inspireert. Vaak hebben deze verhalen een 
krachtige vrouw als hoofdpersoon: female empowerment leeft bij ons en in de maatschappij. 
Mooie verhalen over sterke vrouwen inspireren ons en vormen het vertrekpunt voor nieuwe 
concertprogramma’s. Programma’s als Women’s Voices krijgen extra zeggingskracht en 
betekenis doordat wij als all female ensemble het vrouwelijke perspectief op persoonlijke wijze 
kunnen belichten.  
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1. Verslag activiteiten 2020 
 

Het begin van 2020 verliep in eerste instantie zoals gepland; tot 12 maart volgden we onze 
reguliere programmering. Daarna kwamen we echter in de eerste lockdown terecht. Een 
onzekere tijd volgde, waarin lange tijd niet duidelijk was waar we stonden en hoe lang de situatie 
zou duren. Het ene na het andere concert werd afgezegd of verzet en nogmaals verzet: onder 
meer buitenlandse concerten in Turkije, Zwitserland en België en een tweede serie van 16 
vesperconcerten in Nederland. De versoepelingen in de loop van het jaar maakten het mogelijk 
om een paar reeds geplande activiteiten toch live uit te kunnen voeren. Verder hebben we ons 
jaar ingevuld met het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe online activiteiten. 
 
In 2020 heeft Wishful Singing de volgende activiteiten uitgevoerd: 

19 reguliere concerten in Nederland 
13 nieuw ontwikkelde digitale concertactiviteiten 
2 livestreams van concerten met 30 man zaalpubliek 
21 nieuw ontwikkelde digitale educatieve activiteiten 
2 reguliere workshops voor koren 
7 overige optredens (6 mediaoptredens en 1 besloten concert) 
 

De volgende activiteiten werden geannuleerd vanwege de coronapandemie: 

39 reguliere concerten in Nederland 
3 concerten in het buitenland 
2 besloten concerten  
4 educatieve activiteiten 

 

Reguliere programmering tot 12 maart 

Lost in the Cloud 
Aandacht, verbinding en authenticiteit vormen drie belangrijke vertrekpunten in ons werk. Lost 
in the Cloud, het eerste programma dat we in 2020 uitvoerden, gaat precies over deze drie 
kwaliteiten. Centraal staat de vraag: “Ben je nog verbonden als je verbinding hebt?”. Samen met 
filosofe Stine Jensen reflecteert Wishful Singing op de huidige (digitale) tijdgeest met 
filosofische beschouwingen en muziek van Bach en Mendelssohn-Bartholdy tot Carole King en 
Randy Newman en nieuwe opdrachtcomposities door Joost Kleppe en Steven Kamperman.  

Lost in the Cloud ging op 11 januari 2020 in TivoliVredenburg in première in een regie van Marc 
Pantus. De zaal zat vol en het publiek was enthousiast. De hierop volgende tournee in april heeft 
vanwege de coronamaatregelen echter geen doorgang kunnen vinden – het is slechts bij één 
uitvoering gebleven. Sindsdien is de bezetting van Wishful Singing zodanig veranderd dat er 
geen plannen zijn om de reguliere voorstelling nog opnieuw te brengen. Wel staan we nog in 
contact met basisscholen waar we de adaptatie Lost in the Cloud junior zouden maken, met 
zelfgemaakte poëzie door leerlingen. Dit wordt vooralsnog doorgeschoven naar 2023, 
wanneer Covid hopelijk geen rol meer speelt. 
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Angels&Demons 
De voorstelling Angels&Demons met organist Hayo Boerema ging in het najaar van 2019 in het 
Orgelpark in première en hebben we ook in 2020 nog een aantal keer gespeeld. In januari 
brachten we dit programma in Deventer en na de eerste lockdown nog in Zutphen en Utrecht. 
We zouden dit project ook uitvoeren op het festival l’Europe & l’Orgue in Maastricht, maar dit 
festival werd vanwege Covid afgelast. 

De Beentjes van Sint Hildegard 
In februari 2020 ging de film De Beentjes van Sint Hildegard in première, een film van Johan 
Nijenhuis en Herman Finkers waarin Wishful Singing een muzikaal aandeel heeft: we namen in de 
studio een vijftal variaties van een gezang van Hildegard van Bingen op. Dit gezang klinkt tijdens 
de openingsbeelden van de film, en komt telkens terug op cruciale momenten in het verhaal. Op 
10 februari was de première van de film in Tuschinsky in Amsterdam. De film was direct een 
groot succes en werd een van de best bezochte bioscoopfilms van Nederland in het jaar 2020. 
Bovendien kreeg de film drie nominaties voor de Gouden Kalveren. 

Vespers in Mysterium 
In navolging van het grote succes van de Missa in Mysterium, onze gregoriaanse meezing-mis 
naar een idee van Herman Finkers, begonnen we in maart 2020 met een tournee van de 
Vespers in Mysterium (ViM) in eigen beheer. De ViM is een samenzijn in kerken met een 
bijzondere uitstraling, waarbij muziek wordt uitgevoerd als onderdeel van een eeuwenoud 
ritueel dat mensen verbindt. Net als de Missa in Mysterium bestaat de ViM uit gregoriaanse 
gezangen die horen bij een specifiek liturgisch moment. Bij de MiM zijn dit de gezangen uit het 
misrepertoire, bij de ViM zijn het de gezangen voor de vesper, een van de zeven zogenaamde 
getijdengebeden die van oudsher in kloosters het dagritme bepalen. Deze voeren we uit 
volgens de nieuwste inzichten van de historische uitvoeringspraktijk. 

Een vesper, of avondgebed, is een korte dienst waarin de psalmen centraal staan. Deze worden 
uitgevoerd volgens de traditie van het psalmodiëren: het reciterend zingen van psalmverzen, 
waarbij je als het ware van stilte naar stilte zingt. De muziek die klinkt zijn eenstemmige 
gregoriaanse gezangen afkomstig van oude bronnen, daterend tussen 900 en 1450 na Christus.  

Het publiek werd bij deze uitvoeringen uitgenodigd om enkele delen (de zogenaamde ‘vaste 
formules’) mee te zingen. De mensen konden deze gedeeltes thuis van tevoren oefenen aan de 
hand van instructieve YouTube-filmpjes. Ook was er voorafgaand aan de uitvoering een 
workshop voor belangstellenden. We verwachtten voor de workshop rond de 25 deelnemers, 
maar werden verrast door een opkomst van meer dan 200 mensen op locatie. 

De eerste vier Vespers in Mysterium waren gepland in Lierop, Schiedam, Ootmarsum en 
Amsterdam. Het concert in Schiedam op 8 maart 2020 bleek achteraf ons laatste pre-corona 
concert te zijn geweest: toen we op 12 maart de parkeerplaats in Ootmarsum op reden, 
hoorden we dat alle evenementen met onmiddellijke ingang werden afgelast en konden we 
rechtsomkeert maken. Uiteindelijk hebben we in juli nog 6 vesperconcerten gegeven en werden 
18 concerten binnen deze reeks in 2020 geannuleerd. 
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Aangepaste programmering vanaf 12 maart 2020 

Online gregoriaanse projecten 
Tijdens de Vespers in Mysterium begin maart merkten we dat veel mensen in het publiek 
enthousiast waren over de workshops voorafgaand aan de uitvoeringen. Velen van hen gaven 
aan dat ze zich graag in het gregoriaans zouden willen verdiepen. Met het wegvallen van onze 
concerten en de lege agenda die daarop volgde, ontstond zo het idee om samen met Herman 
Finkers een online cursus gregoriaans voor beginners te ontwikkelen. Op deze manier konden 
we met ons publiek in contact blijven en onze liefde voor het gregoriaans actief met hen delen. 
We besloten om deze (betaalde) cursus op te zetten rondom het aanleren van de zogenaamde 
‘vaste formules’ van de gregoriaanse vesper.   

Wishful Singing had in het verleden al veel ervaring opgedaan met het digitaal aanleren van 
muziek: in de periode 2015-2019 hebben Marjolein Verburg en Anne-Christine Wemekamp in 
opdracht van Stichting Wishful Music Education meer dan 200 educatieve video’s voor 
basisscholen gemaakt. Door deze expertise konden we in een zeer korte periode aansprekend 
lesmateriaal uitdenken en ontwikkelen, aansluitend bij het instapniveau van de deelnemers.    

Vanuit de woonkamer van een van de zangeressen namen we met gehuurde filmapparatuur de 
eerste editie van het project op. De cursus bestaat uit een (live) start- en slotwebinar, met 
daartussen vijf dagelijkse instructievideo’s waarin de cursisten zich in hun eigen tijd de 
basisbeginselen van het gregoriaans eigen kunnen maken. Daarnaast is er een aantal video’s 
van Herman Finkers met achtergrondinformatie over het gregoriaans en een aparte video met 
zangtips. 

Het slotwebinar werd als liveconcert uitgezonden vanuit de kerk in Lierop. Naast een bijzondere 
architectuur heeft deze kerk ook een supersnelle glasvezelinternetverbinding, die bijdroeg aan 
het succes van het project. Tijdens het slotwebinar konden de deelnemers aan de cursus ‘hun’ 
elementen vanuit huis meezingen. 

De eerste editie van het project ging van start in mei 2020 en bleek een doorslaand succes: bijna 
4.000 mensen deden met de eerste cursus mee.  

Versoepelingen in juni: eerste optredens op 1,5 meter 
De eerste versoepelingen in juni 2020 boden nieuw perspectief voor het geven van live 
uitvoeringen. Op 4 juli was het zover en gaven we in de Walburgiskerk in Zutphen ons eerste 
optreden voor publiek sinds maart. We speelden in samenwerking met organist Hayo Boerema 
het programma Angels&Demons twee keer achter elkaar voor 100 man publiek. Dit concert 
was al voor de lockdown gepland en kon nu op aangepaste wijze als eerste live concert weer 
doorgang vinden. 

Ook organiseerden we in juli een drietal concerten in eigen beheer, verschoven vanuit het 
voorjaar: we zongen in Oldenzaal, Amsterdam en Culemborg een tweede editie van de Vespers 
in Mysterium, gewijd aan Maria. Doordat iedere kerk eigen regels had omtrent corona en 
sommige kerken hun deuren nog niet weer hadden geopend, hebben we uiteindelijk op andere 
locaties gespeeld dan was gepland in het voorjaar.  

In dezelfde maand namen we deze Mariavespers op in de Cunerakerk in Rhenen. De opnames 
zijn bestemd voor een cd in opdracht van Herman Finkers, die op een nog nader te bepalen 
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datum zal uitkomen. Op de andere helft van de cd komt een opname van de Jorismis van Herman 
Finkers in een uitvoering door Cappella Amsterdam en Holland Baroque. 

Let it be 
Ons eerste programma na de zomer was Let it be, een programma dat we speciaal voor het 
festival Musica Sacra Maastricht ontwikkelden, al voordat corona zijn intrede deed. Het 
festivalthema in Maastricht was in 2020 “aanvaarding en berusting” en we hebben samen met 
Jerry Korsmit, onze coach voor het gregoriaans, een programma samengesteld rondom dit 
thema. In Let it be staan inspirerende vrouwen met een boodschap centraal. Op het programma 
stonden onder meer een drietal composities van de middeleeuwse powervrouwen en 
vrijdenkers Kassia (810-867), Hildegard von Bingen (1207-1291) en Birgitta van Zweden (1303-
1373). 

Voor de muziek van Kassia, een Griekse non uit de 9e eeuw, hebben we ons op afstand laten 
coachen door Michalis Koullias, een jong Grieks-Nederlandse zanger die zich gespecialiseerd 
heeft in Byzantijnse zang. Michalis woont in Washington, maar heeft ons tijdens digitale 
bijeenkomsten via Zoom zeer kundig ingewijd in dit voor ons nieuwe genre. 

Naast gregoriaanse en andere eenstemmige gezangen bevat Let it be ook verschillende 
meerstemmige composities, die de luisteraar een interessante kijk bieden op de ontwikkeling 
van de meerstemmigheid. Dat begint met een enkele tegenmelodie bij een gregoriaans gezang, 
voert langs een zeer fantasierijke canon uit het 14e-eeuwse Montserrat en eindig met de rijke 
klanken van Maurice Duruflé en de geruststellende boodschap van de Beatles: Let it be. 

We zongen Let it be niet alleen in Maastricht, maar organiseerden ook concerten in eigen 
beheer in Schiedam en Amsterdam. We voerden het programma uit met zes zangeressen om 
minder kwetsbaar te zijn in het geval van eventuele afwezigheid door verkoudheidsklachten. 

Gregoriaanse cursus voor gevorderden 
Er bleek veel vraag te zijn naar een vervolg van onze eerste cursus gregoriaans voor beginners. 
We besloten daarom een nieuw project op te zetten, speciaal voor mensen die de 
beginnerscursus al gevolgd hadden of die op een andere manier al ervaring hebben met het 
zingen van gregoriaans. Waar de eerste cursus gebaseerd was op het notenmateriaal van de 
eerste Vespers in Mysterium, besloten we de tweede cursus rondom het muzikale materiaal 
van de Mariavespers op te zetten. Waar de cursisten in de eerste cursus de basisbeginselen 
van het gregoriaans leerden en een aantal vaste formules mee leerden zingen, was het leerdoel 
van de tweede cursus het meezingen van de hele vesper: ruim 30 minuten muziek. Ook voor de 
tweede cursus was veel animo: bijna 1.000 deelnemers volgden de cursus, die in oktober van 
start ging. 

Na de vervolgcursus hadden we voor de maand november nog een nieuwe serie 
vesperconcerten in eigen beheer door heel Nederland gepland. Omdat de maatregelen weer 
strenger werden – het concertbezoek werd teruggebracht naar 30 bezoekers per concert en 
het einde leek nog niet in zicht – besloten we deze concertreeks te annuleren. Dit bleek achteraf 
een goede beslissing: begin november besloot de regering gedurende twee weken extra 
strenge maatregelen af te kondigen, waardoor alle concerten in Nederland moesten worden 
geannuleerd. 
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Bezetting 
Op 21 november namen we na 16 jaar afscheid van Marjolein Verburg als mezzosopraan. Zij was 
van plan om al in de zomer van 2020 te vertrekken, maar bleef door de vanwege COVID-19 
uitgestelde audities nog wat langer om een soepele overgang te waarborgen. Marjolein nam 
afscheid met een feestelijk concert in de Aegtenkapel in Amersfoort, waar we met alle Wishful 
Singing-zangeressen van vroeger en nu op het podium stonden. Marjolein mocht dertig van haar 
meest dierbare familieleden en vrienden uitnodigen. Wie er niet bij kon zijn, kon het concert 
bekijken via een livestream, die meer dan 3.000 kijkers trok. 

In maart 2020 hielden we audities voor de positie van mezzosopraan. Door de lockdown 
moesten we de tweede ronde van de audities opschorten tot de periode juni/juli. Er waren 
goede kandidaten bij en onze keuze viel unaniem op Marleen van Os. Al een week na haar laatste 
auditie zong zij met ons haar eerste optreden bij de Vespers in Mysterium in Culemborg. 

Sinds december 2020 zingt Stella Brüggen mee als eerste alt. Zij heeft de positie van Janneke 
Vis overgenomen, voor wie het fulltime karakter van Wishful Singing minder goed bij haar bleek 
te passen dan verwacht. 

Women’s Voices 
Op 29 november, uiteindelijk net tussen twee lockdowns in, kon er weer een concert doorgaan 
dat al vóór corona gepland was: Women’s Voices, tijdens het Festival Sacred Songs in Den 
Haag. Women’s Voices brengt repertoire van en over vrouwen uit verschillende culturen en 
tijdperken: bijzondere levensverhalen van vrouwelijke rolmodellen, vrijdenkers, vernieuwers en 
voorlopers.  

In Women’s Voices werkten we samen met opvallende vrouwelijke makers uit de Nederlandse 
podiumkunsten: filosofe Stine Jensen, twee danseressen van Kalpanarts en spoken word 
artieste Siela Ardjosemito-Jethoe. Samen onderzochten we in dit programma de verwevenheid 
van mystiek, muziek, dans en spoken word en voerden een artistieke dialoog over de vrouw als 
voortrekker, vrijdenker en vernieuwer. Vanuit de verschillende disciplines van zang, dans, 
spoken word en filosofie en vanuit een verscheidenheid aan muziekstijlen vertaalden wij samen 
met deze vrouwen eeuwenoude teksten naar de actualiteit en verbonden deze met onze eigen 
levensgeschiedenis.  

Women’s Voices krijgt in het voorjaar van 2022 een vervolg. 

KerstVerlichting Adventskalender 
In de week voor kerst bracht Wishful Singing vanuit het Muziekgebouw Eindhoven en 
DOMUSDELA de KerstVerlichting Adventskalender: 12 video’s die voorbereidden op het live 
gestreamde kerstconcert KerstVerlichting samen met Stine Jensen, de filosofe met wie we al 
eerder werkten bij Lost in the Cloud. Oorspronkelijk stond enkel dit kerstconcert als los live 
evenement gepland in Muziekgebouw Eindhoven, maar door de oplopende 
coronabesmettingen zouden er óf maar 30 mensen kunnen komen luisteren, óf het concert zou 
in het geheel niet door kunnen gaan. Geïnspireerd door de gregoriaanse Magnificat-antifonen 
gezongen op de zeven dagen voor kerst – de kern van het concertprogramma (zie hieronder) – 
ontwikkelden we er daarom een online adventskalender bij met luister- en meezingvideo’s, en 
als slotstuk het volwaardige, live gestreamde concert. Dit veelomvattende project is 
gerealiseerd met dank aan de 2P-subsidie van het Fonds Podiumkunsten. 
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Door dit project heeft ons publiek ondanks de lockdown het concert digitaal kunnen bijwonen 
om te genieten van muziek, samen zingen, warmte en licht in de donkere dagen voor kerst. We 
kijken terug op een zeer geslaagde activiteit. Uit het publieksonderzoek kwamen 
waarderingscijfers van een 8,8 voor het hele project en een 9,1 voor het slotconcert. We 
hebben het doel om 3.000 mensen te bereiken ruimschoots behaald. Het oorspronkelijke 
concert had een bezoekersprognose van 300 personen. Door de stream zijn er meer dan tien 
keer zoveel mensen bereikt. 

In het programma KerstVerlichting staan de Magnificat-antifonen centraal: zeven gregoriaanse 
antifonen (beurtzangen) die van oudsher gezongen worden in de zeven dagen voor kerstmis. De 
beginletters van de antifonen leveren samen de woorden ERO CRAS op, wat betekent ‘Morgen 
zal ik er zijn’. Met deze antifonen als rode raad gaat KerstVerlichting dieper in op de zeven 
thema’s uit deze antifonen, zoals wijsheid, hoop en licht.  

De geplande live concerten die we in december naast onze digitale activiteiten wilden 
houden, konden vanwege corona helaas allemaal geen doorgang vinden. Naast de live 
concerten van KerstVerlichting waren dit twee kerstconcerten samen met het Amsterdam 
Consort (deze zijn verzet naar volgend jaar) en een wereldpremière van het stuk ISABELLA 
van Kate Moore (deze is verzet naar januari 2022). 
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2. Publieksbereik 
 

Wishful Singing is in de laatste jaren uitgegroeid tot een merk dat weinig introductie nodig heeft. 
In 2020 was de publieke belangstelling zeer groot. Door de online activiteiten die we initieerden 
en door optredens op tv bleven we ondanks de twee volledige lockdowns en een semi-
lockdown in contact met ons bestaande publiek en bereikten we veel nieuw publiek. Ons 
websitebezoek is verdrievoudigd en het aantal nieuwsbrieflezers nam toe met 80%. 

Publieksaantallen reguliere concerten en overige 
activiteiten 
Onze concerten trokken in de periode 2017-2019 gemiddeld 13.640 bezoekers per jaar. In 2020 
bereikten we 2.045 mensen met live concerten. Daarnaast bekeken 20.253 mensen onze 
online streams en video’s via streamingsdienst Webinar GEEK en ons eigen YouTube kanaal en 
3.545 mensen via de streams van concertzalen.  

In 2017-2019 gaven we per jaar gemiddeld 47 concerten, waarvan gemiddeld 8 concerten in het 
buitenland. In 2020 stonden er 58 concerten in Nederland gepland, waarvan er 19 hebben 
plaatsgevonden en 39 zijn geannuleerd. Daarnaast hebben we 13 nieuwe digitale 
concertactiviteiten georganiseerd en 2 concerten met 30 man publiek live gestreamd. Hierdoor 
komt het totaal uit op 34 daadwerkelijk gerealiseerde reguliere concerten in 2020.   

De 3 geplande concerten in het buitenland werden ook geannuleerd, waardoor we in het 
buitenland geen publiek hadden dat fysiek aanwezig was. Wel kwam ongeveer 18% van de 
kijkers van de KerstVerlichting-livestream uit het buitenland, voornamelijk uit het Verenigd 
Koninkrijk, België, Duitsland en de Verenigde Staten. Dit heeft onder andere te maken met de 
concerten die we daar de afgelopen jaren hebben gegeven en daar verblijvende ambassadeurs 
(familieleden van de zangeressen) van Wishful Singing. 

In 2020 waren er 5.471 niet-betalende reguliere concertbezoekers. Dit is een sterke toename 
ten opzichte van 2019, toen dat er 674 waren. Naast bezoekers van het donateursconcert, 
genodigden bij premières en gasten met vrijkaarten bij de live concerten in 2020, bestond het 
niet-betalende publiek uit kijkers van de gratis toegankelijke livestreams. Met name het afscheid 
van Marjolein Verburg speelde hierin een grote rol: 3.075 mensen bekeken dit concert op 
afstand. Ook hebben we 50 gratis KerstVerlichting Adventskalenders beschikbaar gesteld aan 
vrijwilligers die zich inzetten voor Stichting Met je hart.  

Overige activiteiten 
Wishful Singing had 8 optredens die onder overige concerten vallen, waarvan 5 radio- en tv-
optredens. Hiermee bereikte Wishful Singing meer dan 3,5 miljoen kijkers en luisteraars. Van de 
3 besloten optredens is er één concert daadwerkelijk doorgegaan, de rest is afgezegd 
vanwege Covid. 

Het aantal bezoekers dat we met onze educatieve activiteiten bereikten, steeg van 493 
bezoekers in 2019 naar 9.651 bezoekers in 2020. Deze enorme stijging is te danken aan het 
grote succes van de lesvideo’s van onze online cursussen.  
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We hebben ons met onze online activiteiten in het afgelopen jaar ingezet om: 
Ons huidige publiek te behouden, en onze huidige achterban (nog meer) aan ons te binden. Met 
onze acties ‘Tell a friend’ en ‘Ontvang een gratis cd’ hebben we veel lookalikes bereikt (mensen 
die aan het profiel van ons huidige publiek voldoen, maar nog niet eerder onze concerten 
bezochten). 

Ons publiek te verbreden, van koor- en kamermuziekliefhebbers (onze huidige grootste 
doelgroep) naar een breder cultuur minnend publiek (liefhebbers van andere (podium)kunsten). 
Veel liefhebbers van cabaret en fans van Herman Finkers die nog niet bekend waren met 
Wishful Singing hebben zich geabonneerd op onze nieuwsbrief en namen deel aan onze 
vervolgcursussen. 

Ons publiek verder op te bouwen: we hebben ingezet op een nieuw, jonger publiek (25-40 
jaar), met name in het programma KerstVerlichting (en Lost in the Cloud, waarvan de tournee 
vanwege corona helaas niet doorging). In beide programma’s werkten we samen met filosofe 
Stine Jensen, die een relatief jonge achterban heeft. Het aandeel jong publiek is bij 
KerstVerlichting met 5,4% gestegen ten opzichte van de vorige online activiteit van Wishful 
Singing. Uit de publieksenquête na deze voorstelling bleek dat dit project voor 17,2% van de 
respondenten hun eerste kennismaking met Wishful Singing was. 69,4% schreef bovendien 
zeker een live concert van Wishful Singing te willen bijwonen in de toekomst. 

Meer diverse doelgroepen voor onze concerten te interesseren: met het programma 
Women’s Voices werken we samen met stichting Culture Connection en opvallende 
vrouwelijke makers als Kalpana Raghuraman en Siela Ardjosemito-Jethoe. Zij 
vertegenwoordigen verschillende culturen en disciplines en hebben de laatste jaren van zich 
laten horen met spraakmakende kunst. Zij bereiken daarmee diverse doelgroepen en hebben 
een brede achterban. De voorstelling belichaamt de kracht van eenheid in verscheidenheid en 
draagt daarmee in deze uitdagende tijd van polarisatie een betekenis- en hoopvolle boodschap. 
In 2022 vervolgen we deze samenwerking en bestendigen we het nieuwverworven publiek uit 
de achterban van onze partners. 

Wishful Singing in de media 
Ons mediajaar begon in de studio van Radio 4 bij Dieuwertje Blok, met een interview en 
livemuziek uit onze voorstelling Lost in the Cloud. Rond de première van De beentjes van Sint 
Hildegard werd er over ons geschreven in HP de Tijd en de Volkskrant.  

In het voorjaar was er aandacht voor onze Vespers in Mysterium in o.a. het Eindhovens Dagblad. 
Ook maakte Radio 5 een uitgebreide rapportage over deze “meezingvesper”. Op Goede 
Vrijdag waren we te zien op NPO 2 met meerdere gregoriaanse gezangen in de uitzending 
Kruisweg van KRO-NCRV, waarmee we 100.000 kijkers bereikten. Op 4 mei zongen wij het 
Indisch Onze Vader voor 3,5 miljoen kijkers tijdens de Nationale Herdenking, live op NPO 1 vanuit 
een indrukwekkend lege Nieuwe Kerk te Amsterdam.  

In mei lanceerden we samen met Herman Finkers onze eerste online cursus gregoriaans. Dit 
project werd erg goed opgepakt door de media: de trailer werd integraal uitgezonden in het 
programma Beau, dat die avond 896.000 kijkers had. We waren te gast bij Tijd voor MAX, waar 
626.000 kijkers getuige waren van ons optreden. Ook waren er items en interviews over de 
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cursus op NPO Radio 1, 2 en 4 en 10 en werd erover geschreven in onder andere NRC, Trouw, 
Tubantia, het Nederlands Dagblad en het Katholiek Nieuwsblad.  

In september was er een interview met Schie FM en in oktober werd het concert dat wij gaven 
op het festival Musica Sacra uitgezonden door Radio L1mburg. Verder was er in het najaar veel 
aandacht voor onze online Adventskalender in onder andere Trouw, het Eindhovens Dagblad en 
de Telegraaf (Vijf lichtpuntjes in donkere dagen). Op 24 december waren we te gast bij NPO 
Radio 4 als Huisensemble van de dag. We sloten het jaar af met een sfeervolle uitzending op 
televisie: op Eerste Kerstdag waren we te zien op NPO 2 met Zalig Kerstmis met Wishful 
Singing, direct na het Urbi & Orbi van de paus. Hiermee bereikten we 371.000 kijkers. 
 

Online bereik 

Website 
In 2020 was er een enorme stijging in het aantal bezoekers van onze website. Het 
websitedomein www.wishfulsinging.nl had 17.255 unieke bezoekers in 2019 en in het jaar 2020 
waren dit er 64.178. 
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3. Impact van de organisatie 
Impact nationaal 
Op vernieuwende wijze hebben we in 2020 manieren gevonden om ons publiek te bereiken. Het 
is ons daarnaast gelukt om mensen in heel Nederland te laten zingen, ondanks het verbod op 
koorrepetities. We ontvingen vele mooie, enthousiaste en ontroerende reacties op de 
initiatieven die we in 2020 hebben geïnitieerd.  

 

 

Wat was het fijn om mee te doen!!!! Dank aan jullie allemaal! Zucht... jammer dat het is afgelopen! :) Maar 
natúúrlijk hoop ik vooral binnenkort weer te kunnen zingen met m'n eigen koor. Nu dat niet kon, was dit een 
fantastisch alternatief: dank! En tot slot bedankt voor de fijne zangtips. Op koor en les horen we natuurlijk ook 
wel e.e.a. aan tips, maar dat van die losse polsen en de kleine opening tussen de kiezen was voor mij echt 
een eyeopener, of liever: voice-opener, want het werkte direct.  
 
Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor deze cursus. Ik geniet van alles wat ik leer, maar ik geniet ook van de 
manier waarop jullie de cursus vorm geven. Als amateur zanger en blazer heb ik het samenspelen deze 
maanden heel erg gemist. En in jullie cursus heb ik het gevoel weer samen te musiceren. Dat ontroert mij en 
tegelijkertijd word ik daar heel gelukkig van! Ik verheug me op de afsluitende webinar morgen.  
 

Ik wil jullie heel hartelijk danken voor dit kijkje in een andere wereld. Een wereld van stilte, luisteren en eenvoud. 
Ik zong wel eens in een koor maar nog nooit op deze manier en met deze muziek. Jullie deden het ook zo 
aanstekelijk en ontwapenend. Dus als jullie verder willen gaan, ik hoop het!!  
 

Zó blij met de inhoud maar ook met het feit dat dit tenminste wel door is gegaan. Ik heb inmiddels stapels 
koormuziek die ik vanaf maart NIET meer kon zingen.... dank jullie wel voor zoveel schoonheid 
 

Heerlijke bezigheid en zeer welkom tijdens deze vreemde corona maanden, veel positieve energie, ben jullie 
heel dankbaar daarvoor!". 
 

Ik had net voor het slotconcert te horen gekregen dat mijn dementerende 86-jarige moeder corona heeft en in 
isolatie moest. Het concert bracht even rust en bezinning bij deze niet-gelovige niet-spirituele persoon. Dank 
jullie wel! 
 

Dank voor jullie mooie, inspirerende video's en jullie super concert! Ze waren voor mij en mijn dochter (op 
afstand in Londen) echt een lichtpuntje in deze Coronatijd! Wij hebben de video's simultaan gekeken en 
meegezongen (via Skype). Nu ze niet naar Nederland kan komen voor Kerst was dit een mooie gezamenlijke 
activiteit. Ik heb mijn dochter opmerkzaam gemaakt op deze cursus en ze heeft zich bij jullie ingeschreven. 
 

“Dag lieve dames van Wishful Singing, 
 
Wat hebben jullie weer een leuk concept en vooral een fijn cadeau, deze adventskalender, want zo voelt het 
echt. Ik ben er zo blij mee, het kleurt mijn dagen. 
Ik zing zo graag, heb al heel lang zangles, maar door mijn handicap met heel lage belastbaarheid kan ik al heel 
lang niet meer in een koor/samen-zingen. Gisteren met Noel, met jullie opname meezingen, heerlijk, ik had 
weer het gevoel meegenomen en opgetild te worden. Dat maakt me erg gelukkig. (Heb het net nog maar even 
fijn opnieuw gedaan) 
 
Voor jullie met en ondanks alles een gezegend Kerstfeest en hoop voor het nieuwe jaar! 
 

Het was zo fijn, ik heb het mijn nichtje kado gedaan en we hebben het zo 'samen' bijgewoond. En via app even 
contact soms. Even een verbindingsmoment 
Hartelijk dank voor alles! Ik had bij het concert steeds kippenvel! Ontroerend mooi en innig gezongen! 
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Impact internationaal 

De internationale impact van Wishful Singing kwam naar voren uit de vele hartverwarmende 
steunbetuigingen die we kregen vanuit het buitenland naar aanleiding van de uitslag van onze 
aanvraag voor de meerjarensubsidie 2021-2024. We kwamen op de B-lijst terecht: de uitslag 
was positief, maar door onvoldoende financiële middelen kregen we aanvankelijk toch geen 
subsidie. Van over de hele wereld kwamen de brieven binnen: de Minister van Cultuur van 
Albanië en vele andere internationale connecties (onder meer uit Washington, Japan, Spanje, 
Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, België en Luxemburg) schreven over het belang van ons 
werk.  

 

Invloed van het ensemble op de eigen kunstvorm 
We zijn uitgegroeid tot begeesterd pleitbezorgsters van de kunstvorm gregoriaans. We 
voeren deze muziek, die is geschreven tussen 800 en 1500, uit vanuit de nieuwste inzichten 
met betrekking tot de historische uitvoeringspraktijk. Via onze veelbekeken webinars en 
online uitzendingen brengen wij deze vernieuwende ontwikkelingen op toegankelijke wijze 
voor het voetlicht.  

 

Wishful Singing is a truly exceptional vocal ensemble. They manage to bring something extra on stage every 
concert. Whether it is with newly commissioned repertoire or early music, for a very young audience or a 
somewhat older, each time they show their genuine passion and joy for music, their exceptional individual and 
combined musical talent and their originality in bringing music alive for their audiences. Each time I am touched 
about the exceptional quality of their performance and inspired by the programmes they develop and new 
repertoire they bring.  
 
Without any doubt, this ensemble is of utmost importance. Wishful Singing is one of the very few female 
ensembles in the international vocal scene, that reached this exceptional level of music-making. An inspiration 
for young singers and ambassador for vocal music and repertoire. 
 
Daphne Wassink  
President Friends of Choral Music in Europe President Koornetwerk Nederland  
Nederland 
 

During Wishful Singing's long-lasting rich career, they have performed in many international festivals and 
venues representing the Kingdom of the Netherlands, bringing the audience to their feet in appreciation. 
As such they are ambassadors of brotherhood, reconciliation and peace through music of such a high standard 
and proud representatives of their country.  
 
Gideon Efrati  
Componist, pianist en arrangeur  
Israël  
 

One of the special ensembles that exists for the Netherlands and the rest of the world to enjoy is Wishful 
Singing. This group produces very special work, both on the concert stage and through its superb educational 
work. 
 
Robin Tyson  
Edition Peters Artists Management  
Verenigd Koninkrijk 
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Wishful Singing voerde in 2020 veel nieuwe composities en arrangementen uit en verrijkte 
daarmee het aanbod binnen haar eigen kunstvorm.  

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. 

Economische impact  
Wishful Singing heeft een fantastische economische impact gemaakt. Alle betrokkenen bij 
Wishful Singing zijn werkzaam als zzp’er en een aantal van deze zzp’ers heeft ook een partner 
die musicus is, wat de inkomstensituatie tijdens de coronapandemie erg onzeker maakte. 
Echter, onder meer door onze succesvolle strategie tijdens de pandemie hebben we uiteindelijk 
alle zangeressen en officemedewerkers volledig kunnen uitbetalen, ondanks geannuleerde 
activiteiten. Er was zelfs ruimte om extra marketinguren in te kopen, om de nieuwe online 
activiteiten en het opnieuw inrichten website in goede banen te leiden.   

We doen met z'n allen ons best om de cultuursector op een creatieve manier draaiende te 
houden, nu live optreden bijna niet (uit) kan. Met onze online projecten hebben we heel veel 
mensen bereikt die door de coronabeperkingen niet van live optredens konden 
genieten. Bovendien genereren we werk voor een groot aantal zzp’ers:  

- de zes zangeressen  
- onze marketeer, producent en officemedewerkers  
- onze cameraman 
- onze geluidsman 
- zzp-technici van zalen met wie we samenwerken 
- onze styliste 
- onze filosofe 
- onze illustratrice 
- onze visagiste 
- onze vormgeefster 
- twee arrangeurs 
- de filmmaker die de montages maakt 
- de bibliothecaris die alle online partituren verzorgd heeft 
- onze coach gregoriaans  
- onze vocal coach  
- de verhuurder van filmcamera's 
 
En deze lijst is niet uitputtend. Daarnaast boekten we tijdens verschillende projecten 
hotelovernachtingen. Dit alles droeg bij aan de economische impact van de stichting. 
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5. Toelichting realisatie 2020 
 

Wishful Singing heeft in 2020 verrassend veel eigen inkomsten gegenereerd en het jaar 
daardoor afgesloten met een positief resultaat. We zagen een omzetstijging van 40%. Ook de 
kosten zijn in 2020 gestegen met 41,43% ten opzichte van 2017-2019. Hieronder een 
toelichting op de baten en lasten in 2020.  

Baten  

Publieksinkomsten 
De totale publieksinkomsten uit binnen- en buitenland zijn gestegen ten opzichte van de 
periode 2017-2019.  Dit is een hele prestatie gezien het aantal geannuleerde concerten.  

Recette 
De publieksinkomsten uit recette zijn afkomstig van 10 concerten in eigen beheer en de drie 
grote online projecten, die voor 76% bijdroegen aan de publieksinkomsten uit recette. Ook 
zonder de online projecten zijn de inkomsten uit recette sterk gestegen. Dit is te verklaren door 
onze strategie om meer concerten in eigen beheer te doen, in plaats van concerten op basis van 
uitkoop en partage. 

Uitkoop  
De totale opbrengsten uit uitkoopconcerten zijn aanzienlijk gedaald. Deze daling komt naast het 
voornemen om meer concerten in eigen beheer te doen voort uit 10 geannuleerde concerten 
vanwege COVID-19.  

Buitenland 
Er waren in 2020 vanwege de pandemie geen inkomsten uit buitenlandse concerten. Er stonden 
concerten gepland in Zwitserland, België en Turkije, maar die werden geannuleerd.  

Overige inkomsten 
De overige inkomsten zijn aanzienlijk hoger ten opzichte van de periode 2017-2019.  

De stijging heef met name te maken met de coproductie met Muziekgebouw Eindhoven met 
kerst en een toename aan betaalde radio- en tv-optredens. We zien hierin terug dat Wishful 
Singing meer naamsbekendheid heeft gekregen in de afgelopen jaren én dat het fair-practice-
beleid effect heeft. 

Via onze online projecten wisten we veel publiek naar onze webshop te leiden. De inkomsten uit 
cd-verkoop is met 50% ten opzichte van het gemiddelde in 2017-2019. 

Bijdragen particulieren, inclusief vrienden 
Wishful 50, de exclusieve club van schenkers die voor een periode van 5 jaar hun financiële 
steun (minimaal € 250 per jaar) aan het ensemble toezeggen, is het afgelopen jaar wat 
gekrompen in omvang, van 37 leden aan het eind van 2019 tot 23 leden aan het eind van 2020. 
Van veel vrienden is in 2020 de vijfjaarlijkse periode afgelopen en niet iedereen wilde opnieuw 
voor 5 jaar schenkingen toezeggen.  
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Toch zijn de inkomsten uit particuliere giften dit jaar niet gedaald, maar gestegen. Dit komt 
doordat veel mensen die concertkaarten hadden gekocht voor een concert dat werd 
geannuleerd vanwege COVID-19, het aankoopbedrag hebben omgezet in een gift. Daarnaast 
zijn er een aantal eenmalige giften ontvangen. 

Bijdragen van bedrijven en private fondsen 
Er is in 2020 € 12.500 aan fondsengeld binnengekomen. € 2.500 hiervan is een voorschot op de 
productie Der Müde Tod, die wij in 2021 uitvoeren. De overige € 10.000 is afkomstig van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds voor het project Lost in the Cloud. We hebben meer dan € 10.000 
aan kosten gemaakt voor dit project. We zijn heel dankbaar dat we, ondanks de geannuleerde 
voorstellingen, het volledig aangevraagde bedrag hebben ontvangen van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. 

Publieke subsidies en bijdragen 
Het totaal aan publieke subsidies in 2020 bedroeg € 175.398. Dit bedrag bestaat volledig uit de 
rijkssubsidie van het Fonds Podiumkunsten. De reden waarom dit aanzienlijk hoger uitvalt dan 
de jaren daarvoor, is dat Wishful Singing een bijdrage van € 58.100 heeft ontvangen vanuit het 
COVID-19-noodfonds.  

Hiervan is € 45.375 besteed aan het toch uitbetalen van een aantal geannuleerde concerten (22 
van 39 totaal) en aan gage voor het maken van content voor de 11 nieuwe digitale uitvoeringen. 
Verder hebben we het geld uit het noodfonds besteed aan kosten voor een extra zangeres en 
extra reiskosten die gemaakt zijn vanwege minder mogelijkheid om te carpoolen.  

Eigen- en andere-inkomstenquote 
De gemiddelde EIQ in 2017-2019 bedroeg 58,12%. De eigen inkomsten van Wishful Singing 
bedroegen in 2020 54,43%, waarmee ruimschoots het minimaal vereiste percentage van 
20,38% behaald werd. We zijn erg tevreden dat we ondanks alle geannuleerde concerten toch 
zoveel eigen inkomsten hebben kunnen genereren. 

Lasten 

Beheerslasten personeel 
De personele beheerslasten zijn in 2020 flink gestegen ten opzichte van de jaren daarvoor. 
Naast de 3 online projecten die veel uren kostten qua ontwikkeling, productie en marketing, is er 
ook veel tijd besteed aan de aanvragen voor structurele subsidie bij zowel Fonds 
Podiumkunsten als het Amsterdams Fonds voor de Kunst en de daarop volgende lobby. De 
organisatie is gegroeid van 1,7 fte in 2019 naar 2,3 fte in 2020. 

Beheerslasten materieel 
In 2020 bedroegen de materiële beheerslasten € 20.960, tegenover € 7.780 in 2019. De 
bankkosten zijn sterk toegenomen vanwege een grote stijging in transacties via onze eigen 
ticketservice en webshop. Door de toename in cd-verkoop zagen we ook de portokosten sterk 
stijgen. Ook de aanschaf van een nieuwe voorraad cd’s droeg bij aan de stijging van materiële 
beheerslasten. 
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Activiteitenlasten personeel uitvoering 
De ‘activiteitenlasten personeel uitvoering’ zijn in 2020 met € 108.060 ongeveer verdubbeld ten 
opzichte van de € 54.784 in 2019. 2019 was een mager jaar, maar ook ten opzichte van het 
begrote bedrag van € 86.044 per jaar voor de periode 2017-2020 betekent het een sterke 
stijging. Dit is te verklaren doordat de zangeressen voor een deel wel zijn uitbetaald voor de 
geannuleerde concerten, er vaak met een extra zangeres werd opgetreden en er daarbij dit jaar 
uitgaven waren voor audio- en videotechnici voor de online projecten. De totale gage voor de 
zangeressen bedroeg € 79.300 en komt daarmee iets onder het gemiddelde van de 
meerjarenbegroting voor 2017-2020.  

Activiteitenlasten materieel 
De activiteitenlasten materieel lagen iets hoger dan de jaren daarvoor, op € 39.631. Voor een 
deel komt dit door de hogere reiskosten. Daarnaast hebben we kosten gemaakt voor het 
inhuren van apparatuur voor de opnames van onze online projecten. 

Marketing 
De marketingkosten bestonden uit investeringen in de website, om onze online projecten 
mogelijk te maken. Ook hebben we voor deze projecten behoorlijk groots uitgepakt, met onder 
andere outdoor campagnes en een reclamespot op Radio 4. Onze marketeer heeft veel extra 
uren gemaakt bij het opzetten van de online projecten. 

Exploitatieresultaat en bestemmingsreserve  
Ondanks de gestegen kosten heeft Wishful Singing het jaar afgesloten met een positief 
resultaat van € 26.487. Dit komt grotendeels door het grote succes van de online projecten die 
we in 2020 op touw hebben gezet. Het positieve resultaat wordt bestemd voor een tweetal 
zaken in 2021: het project Zing je sterk, waarin we mensen door middel van zingen helpen bij hun 
herstel na COVID-19, en voor het vernieuwen van de huisstijl en website.  

Conclusie  
De realisatie van de begroting valt zowel aan de kosten- als aan de batenkant hoger uit. Dit 
wordt met name veroorzaakt door investeringen in de online projecten. Deze hebben zich 
terugverdiend op zowel financieel vlak als op het onderdeel publieksbereik.  
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6. Organisatie  
 

Anne-Christine Wemekamp – zakelijke leiding 
Marleen Paping – marketing, communicatie & PR 
Erik Laarman – producent 

 

Bestuur Stichting Wishful Singing 
Gertien Smits – voorzitter 
Mattijs van de Woerd – secretaris 
Gertjan Nederbragt – penningmeester 
 

Code culturele diversiteit 
Wishful Singing wil door het aanbieden van muzikale voorstellingen en educatieve activiteiten 
bijdragen aan een inclusieve samenleving en aan het bereiken van een meer divers publiek. Het 
voorleven van diversiteit en inclusie in de eigen organisatie maakt hier onderdeel van uit. 

Bij ruimte in de (brede) organisatie van onze activiteiten blijven we bewust werven op diversiteit 
en inclusie. Bij het aantrekken van nieuwe zangeressen en zakelijk medewerkers, maar ook bij 
artistieke samenwerkingen letten we op diversiteit en op de verhouding man/vrouw. 

Voor vraagstukken omtrent diversiteit en inclusie vragen we geregeld advies aan Siela 
Ardjosemito-Jethoe, expert diversiteit en inclusie in binnen- en buitenland. We sturen haar onze 
vacatures door, zodat zij ze binnen haar netwerk kan delen. In de afgelopen periode heeft Siela 
ons in contact gebracht met Jeanneke den Boer, directeur van stichting Culture Connection. In 
samenwerking met haar hebben we het programma Women’s Voices ontwikkeld.  

Governance Code Cultuur 
Wishful Singing onderschrijft de Governance Code Cultuur en past deze al sinds de oprichting 
van de stichting toe.  

Wishful Singing wordt bestuurd via het zogeheten bestuursmodel. Het bestuur delegeert het 
dagelijks bestuur van de stichting aan de zakelijk leider en het artistieke team. Het bestuur is in 
alle opzichten formeel eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering. 

Het bestuur draagt actief bij aan het verwezenlijken van onze doelen door middel van 
kennisoverdracht en het inzetten van het eigen netwerk, en houdt controle over een juiste 
balans van de werkzaamheden. 

Sinds 2019 bestaat het bestuur van Wishful Singing uit Gertien Smits, Mattijs van de Woerd en 
Gertjan Nederbragt. Bij het selecteren van deze bestuursleden is gekeken naar een combinatie 
van expertise op diverse relevante gebieden (financieel, communicatie- en bedrijfskundig), naar 
een actief netwerk in de culturele sector en naar diversiteit en inclusie. Met uitzondering van 
diversiteit is dit streven behaald. Voor de huidige bestuursleden is een rooster van aftreden 
opgesteld en openbaar gemaakt. 
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Onze bestuursleden behartigen op integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze onze 
belangen. Zij voeren hun taken onbezoldigd uit. De onafhankelijkheid van het bestuur is 
gewaarborgd via regels die in de statuten van onze stichting staan. Aanvullende afspraken en 
regels die we hieromtrent hebben geformuleerd, zijn in de bestuursvergaderingen genotuleerd 
en vastgelegd in een directiereglement. Ook de verantwoordelijkheden van de zakelijk leider 
zijn in dit reglement opgenomen. 

Door middel van de jaarverslagen, onder andere gepubliceerd op onze website, legt ons 
bestuur verantwoording af over de principes en activiteiten van de organisatie. 

Fair practice 
Stichting Wishful Singing wil niet alleen betekenisvolle artistieke projecten vormgeven, maar 
ook een betekenisvolle werkgever zijn. Binnen het team hanteren wij een duidelijke planning en 
een heldere taakverdeling. Bij het opstellen van onze planning houden we rekening met de 
werkdruk en de belastbaarheid van onze medewerkers.  

In juni 2020 presenteerde minister van Engelshoven een steunpakket voor de cultuursector om 
het acuut wegvallen van de publieksinkomsten door de lockdown te compenseren. Wishful 
Singing heeft deze bijdrage bijna volledig aangewend om de zzp’ers die voor het ensemble 
werken voor hun gederfde inkomsten te compenseren. Dit betreft zowel de zangeressen als de 
producent. Door de investeringen in onze online projecten heeft onze marketingmedewerker 
veel extra uren kunnen maken.   

Wet normering topinkomens 
De inkomsten van de medewerkers van de stichting Wishful Singing liggen onder de zogeheten 
Balkenendenorm. 

Conclusie  
2020 was een crisisjaar. We zijn zeer dankbaar voor de Covid-steunbijdrage die we hebben 
ontvangen van de Nederlandse overheid, waarmee we zoveel hebben kunnen betekenen voor 
de zzp’ers die voor Wishful Singing werken. Ook gaf het ons de mogelijkheid om ons publiek te 
blijven bereiken in dit uitdagende jaar. 

Het bestuur is zeer trots op het lef dat het ensemble heeft getoond en de prestaties die zij 
hebben geleverd in het afgelopen jaar. Het heeft veel vertrouwen in het huidige niveau van het 
ensemble en in de stappen die er gemaakt worden om op artistiek en zakelijk gebied verder te 
groeien. 
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Aan het bestuur van 
Stichting Wishful Singing
Hongarenburg 261
2591 VM den Haag

Rotterdam, 26 maart 2021

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 2020 hebben verricht.

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 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 31-12-2020

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 8.419    -          

Totaal Vaste Activa 8.419       -              

Vlottende activa
Voorraden 5.540    3.529  
Vorderingen 55.488  26.787 
Liquide middelen 31.303  72.616 

Totaal Vlottende activa 92.332     102.932   

TOTALE ACTIVA 100.751  102.932 

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve 67.772  67.772 
Bestemmingsreserve 26.487  -          

Totaal Eigen Vermogen 94.258     67.772     

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 6.492    35.160 

Totaal Kortlopende schulden < 1 jaar 6.492       35.160     

TOTALE PASSIVA 100.751  102.932 

31-12-20
€

31-12-19
€
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Stichting Wishful Singing

Winst- en verliesrekening

2020 2019
€ €

BATEN

1a Publieksinkomsten binnenland
-recette 101.252   4.592      
-uitkoop 18.660     83.832    
-partage 3.341       1.564      
1b Publieksinkomsten buitenland -           6.087      

1 Publieksinkomsten totaal 123.253   96.075    

2 Sponsorinkomsten
3a Baten coproducties 24.000     -             
3b Overige directe inkomsten 34.696     14.218    

3 Totaal overige inkomsten 58.696     14.218    

4 Totaal directe opbrengsten 181.950   110.293   

5 Indirecte opbrengsten
6a Bijdrage particulieren 15.081     13.679    
6b Bijdragen bedrijven -           -             
6c Bijdragen private fondsen 12.500     -             
6d Bijdragen goede doelen loterijen -           -             
6e Overige private bijdragen -           -             

6 Totaal bijdragen uit private bijdragen 27.581     13.679    

7 Totaal eigen inkomsten 209.530   123.971   

8 Meerjarige subsidie FPK 175.398   112.301   
9 Meerjarige subsidie provincie -           -             
10 Meerjarige subsidie gemeente -           -             
11 Meerjarige subsidie overig -           -             
12 Overige bijdragen uit publieke middelen -           -             

13 Totaal publieke subsidies en bijdragen 175.398   112.301   

14 Totale baten 384.928  236.272 
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Stichting Wishful Singing

Winst- en verliesrekening

2020 2019
€ €

LASTEN

2.2 Lasten
1 Beheerslasten personeel 109.209   68.017    
2 Beheerslasten materieel 20.947     7.780      
3 Totale beheerslasten 130.155   75.797    

Activiteitenlasten personeel voorbereiding 52.269     55.749    
Activiteitenlasten personeel uitvoering 95.207     54.784    

4 Activiteitenlasten personeel 147.476   110.533   

Activiteitenlasten materieel voorbereiding 14.127     13.130    
Activiteitenlasten materieel uitvoering 24.647     18.723    
Marketing 18.348     25.452    
Educatieve activiteiten -              3.192      

5 Activiteitenlasten materieel 57.122     60.497    

6 Lasten coproducties 24.000     -             

7 Totale activiteitenlasten 204.598   171.030   

8 Totale lasten 358.753 246.827 

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 26.175    -10.555  

10 Saldo rentebaten/lasten 7              7             
11 Saldo bijzondere baten/lasten 304          -             

312          7             

12 Exploitatieresultaat 26.487     -10.548   
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Stichting Wishful Singing

Toelichting balans

Activa
31-12-20 31-12-19

€ €
Materiële vaste activa
Apparatuur 8.419   -       

Voorraden
Voorraad CD's 5.540   3.529   

Kortlopende vorderingen
Debiteuren 49.056  16.145 
Omzetbelasting 6.433    5.427   
Vooruitbetaalde kosten -           192      
Nog te factureren omzet -           5.023   

55.488  26.787 

Liquide middelen
Rabobank 1552.50.841 3.094   17.465 
Rabobank 3630820905 Spaarrekening 27.515 55.007 
Paypall 601      49        
Kas 93        93        

31.303 72.616 

Passiva
31-12-20 31-12-19

€ €
Algemene Reserve
stand per 01-01 67.772 90.892 
onttrekking Wishful ME -       12.572- 
Resultaat lopend boekjaar -       10.548- 
stand per 31-12 67.772 67.772 

Bestemmingsreserve
Mutaties bestemmingsreserve project 'Zing je sterk' 16.487 -       
Mutaties bestemmingsreserve nieuwe huisstijl en website 10.000 -       

26.487 -       

Kortlopende schulden
Start voorschot Podiumkunsten -       27.878 
Crediteuren 4.992   4.540   
Te betalen kosten -       1.242   
Te betalen administratiekosten 1.500   1.500   

6.492   35.160 
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Stichting Wishful Singing

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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Stichting Wishful Singing

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 2020 tot en met 31 december
2020.

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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Stichting Wishful Singing

OMZETBELASTING 2020

Omzet BTW hoog 24.479 
Omzet BTW laag 6.005  
BTW over aankopen in EU (ICP) -           -          

30.483 

Voorbelasting 54.795 

Saldo 24.312- 

-          

te betalen/te vorderen 24.312- 

Aangifte Omzetbelasting 2020

Omzet Omzet Omzet btw btw BTW
hoog laag EU 21% 9% ICP voorbelast subtotaal saldo

1e kw 2.150   23.647   3.459   452         2.128   10.763   -8.183    -8.183   
2e kw 9.072   54.894   1.903      4.944   5.393     1.454     1.454    
3e kw 1.661   19.319   349         1.739   10.923   -8.835    -8.835   
4e kw 26.347 54.682   5.533      4.929   48      25.626   -15.116  -15.116 

39.230 152.542  3.459   8.237      13.740 48      52.705   -30.680  -30.680 

Nog te betalen/te vorderen: 6.368  
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Stichting Wishful Singing

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 1-1-2020 tot en met 31-12-2020.

Bestemming resultaat
Het bestuur heeft beslotenvan  het resultaat over 2020 ad  € 16.487  toe te voegen aan
de bestemmingsreserve ten behoeve van het project 'Zing je sterk' in 2021.
De resterende € 10.000 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve 'nieuwe huisstijl
en website optimalisatie'.

Penningmeester Bevoegd bestuurder
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Gertjan Nederbragt Gertien Smits, voorzitter


