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Voor de cultuursector als geheelwas 2021 een
bijzonder treurig jaar: hetwas het jaar van ‘dan zet je
toch een dvd’tje op’ en van ‘dansenmet Janssen’.
Het jaarwaarin sekswerkers in de communicatie
vanuit de overheid vakerwerden genoemddande
cultuursector, die fungeerde als sluitpost van het
beleid. Erwerd opnieuwaan het einde van het jaar
een lastminute lockdown ingevoerd, die doorwerkte
in 2022. Het 3G-beleid slootmensen buiten zonder
dat het aantoonbaar effect had.Ook schrijnend:met
de resultaten van deNederlandseFieldlab-testen–
gefinancierd door de overheid– is uiteindelijk in
Nederland niets gedaan, terwijl er door onze
Belgische zuiderburen dankbaar gebruik van is
gemaakt.

Gelukkig horenweook tegengeluiden vanuit de
sector zelf via Kunsten92, het FondsPodiumkunsten
en door verschillende acties vanuit culturele
organisaties.Maatschappelijke herwaardering voor
cultuur blijkt echter een zeermoeizaamproces als
een overheid er niet als een blok achter gaat staan.

Los van de algemenemaatschappelijke tendens en
teneurwas 2021 juist ook een jaarwaarinwij,Wishful
Singing, ons gesteund voelden door onze betrokken
omgeving: door het publiek dat toch in groteren
getale dan verwacht naarDermüdeTod kwamen,
door donateurs die ons project Zing je sterk een
warmhart toedragen en door onze eigen achterban
vanWishful Fifty-leden.

Inleiding

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/13/hugo-de-jonges-opmerking-over-een-dvdtje-is-een-sneer-naar-de-kunst-a4043477
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/13/hugo-de-jonges-opmerking-over-een-dvdtje-is-een-sneer-naar-de-kunst-a4043477
https://nos.nl/nieuwsuur/collectie/13850/artikel/2389642-jongeren-die-gingen-dansen-na-janssen-kunnen-coronaschade-verhalen-op-staat


1. Verslag activiteiten 2021

Het jaar 2021 begonmet de lockdowndie in
december 2020 van krachtwerd.Geplande
concerten in het begin van het jaarmoesten daarom
allemaal geannuleerd of uitgesteldworden. Tijdens
de lockdown in het voorjaar zijnwegestartmet de
ontwikkeling van deZing je sterk-zangtherapie voor
mensenmet langdurigeCovid-klachten. Deze
succesvolle cursus is in juni van start gegaanmet 123
deelnemers. Uiteindelijk duurde het tot juni 2021 tot
weweer reguliere concerten kondengeven–op
anderhalvemeter afstand. Vanaf september konden
weeen tijd lang ‘gewoon’ concerten organiseren,
maar helaas kwamenook in decemberweer
concerten te vervallen door de (avond-)lockdown.
Daaromhebbenweons jaar verder ingevuldmet het
ontwikkelen en uitvoeren van nieuweonline
activiteiten, terwijl weons probeerden voor te
bereiden opprojectenwaarvan niet zekerwas of ze
doorgang konden vinden.

In 2021 heeftWishful Singing de volgende
activiteiten uitgevoerd:

24 reguliere concerten in Nederland
1 regulier concert in het buitenland
3digitale concertactiviteiten
36 nieuwontwikkelde digitale educatieve
activiteiten
7 overige optredens (4mediaoptredens en3
besloten concerten)
3 inleidingen

De volgende activiteitenwerden geannuleerd
vanwege de coronapandemie:

12 reguliere concerten inNederland
1 regulier concert in het buitenland
2besloten concerten



Lockdown
In januari 2021 zoudenweaanvankelijk startenmet
de repetities voor de première vanDermüdeTod in
maart 2021 in EyeFilmmuseum.Al snel bleek dat het
zeer onwaarschijnlijkwas dat deze uitvoering zou
kunnen doorgaan en beslotenwedeconcerttournee
vanmaart 2021 naar najaar 2021 te verplaatsen–
achteraf een goedebeslissing,want onze eerste
reguliere concerten voor publiek konden uiteindelijk
pasweer eind juni 2021 plaatsvinden.

Wewilden graag een project opzetten omde
verbindingmet ons publiek te behouden, nu live
optreden nietmogelijkws. De coronapandemie
raasde voort en bleek voor een groeiendegroep
vergaandegevolgen te hebben in de vormvan Long
Covid. Hier zagenwij kansen voor een nieuw
programmavol positiviteit en verbinding:Zing je
sterk.

Zing je sterk &Zing je sterk
Zomerconcert
In samenwerkingmet hetCanisiusWilhelmina
Ziekenhuis, longartsen, longfysiotherapeuten en
WishfulMusic Education ontwikkeldenwij de
zangtherapieZing je sterk, waarmeewij in juni 2021
startten. Een groot deel van het voorjaar van 2021
warenwedrukmet het uitdenken van het concept,
het kiezen en laten arrangeren van het repertoire, het
voorbereiden en filmen van het videomateriaal en het
voorbereiden van deonline lessen. De tweede helft
van het jaar hebbenweverschillende cursusrondes
gedraaid. In 2021 namen uiteindelijk bijna 900
deelnemers deel aanZing je sterk. De cursus zorgde

er ook voor dat een aanzienlijke groep zzp’ers kon
blijvenwerken,waarovermeer in hoofdstuk 3.

Zing je sterkondersteuntCovid-19-patie!ntenmet
langdurige restverschijnselen bij hun herstel door
middel van adem-en zangoefeningen. Plezier in het
zingen, herstel van het vertrouwen in eigen lichaam
endeontmoetingmet andere deelnemers staan
centraal in het programma.Deopzet van het
programma is als volgt: gedurende zesweken volgen
deelnemerswekelijks een online groepssessie
onder leiding van getrainde zangdocenten, gevolgd
door vier dagenwaarin ze zelfstandig adem-en
zangoefeningen uitvoerenmet behulp van
videomateriaal.

Wehebben van veel deelnemers positieve reacties
gekregen op het programmaZing je sterk (zie
hoofdstuk 3). Uit onderzoek blijkt datZing je sterk
een significant positief effect heeft op een aantal
belangrijke aan LongCovid gerelateerde klachten bij
de deelnemers (in vergelijkingmet niet-deelnemers
aan de cursus):

—Ophet terrein van lichamelijke gezondheid ervaren
deelnemersminder kortademigheid enminder pijn;

—Ophet terrein van geestelijke gezondheid ervaren
deelnemersminder last van cognitieve klachten
(vergeetachtigheid, concentratieproblemen,
overzichtsverlies),minder piekeren,meer rust en
minder somberheid.

Veelvoorkomende klachten bij LongCovid. Illustratie doorMarijke
Klompmaker.

Deeerste editie vanZing je sterk eindigdemet een
‘hybride’ zomerconcert vanuit ConcertgebouwDe
Vereeniging inNijmegen,met bezoekers in de zaal en
via een livestream.Wishful Singing gaf het concert
samenmetmeesterpianist Bert van denBrink,
singer-songwriterDamani Leidsmanen zangeres
MadhuSingh. Vragen in de chatwerden door de
artiesten live op het podiumbeantwoord. Na afloop
was het concert ook on demand terug te kijken, o.a.



belangrijk voor dedoelgroep chronisch vermoeide
LongCovid-patiënten die niet in staatwaren omnaar
de concertzaal te komen. Voor hen vormde het
Zomerconcert de afsluiting van deeerste pilot van
Zing je sterk.

Zing je sterk loopt nog steeds goed;we zetten het
project in 2022 voort.

Radio- en televisieopnames voorjaar

DoorKRO-NCRVwerdenwegevraagdomvoor het
Radio 4-programmaTussenHemel enAardeeen
aantal gregoriaanse gezangen op te nemen: de
Introïtusgezangen voor de veertigdagentijd voor
Pasen. Samenmet coach JerryKorsmitwerktenwe
aan degezangen, dieweopnamen in de Johannes de
Doper-kerk inMontfoort. Degezangenwerden
tussenAswoensdagenPalmzondag iedere zondag
rond9.05 uur uitgezonden. PresentatorWilfred
Kempgaf iedereweekeen korte toelichting op het
gezang.

Vervolgenswarenweook te gast bij het
televisieprogrammaEen Zalig Pasenmet...Wishful
Singing, dat op paaszondag4april werd uitgezonden
opNPO2, direct voorafgaand aan de traditionele

paastoespraak van depaus. In dit programma
zongenwevijf nummers, variërend van gregoriaans
tot volksmuziek en close harmony.

Cd-opname en concertenCanto
Ostinato
Speciaal voorWishful SingingmaakteAart
Bergwerff een nieuweversie voor orgel en
vrouwenstemmen van deCantoOstinato van
Simeon tenHolt. In het voorjaar van 2021maakten
wehier een cd-opnamevan; op30mei namenwe

https://www.nporadio4.nl/klassiek/tussen-hemel-en-aarde/c9d8f6c3-b473-4cdb-8a6c-e1ef1229b4c3/gregoriaans-voor-de-vastentijd-door-wishful-singing
https://www.nporadio4.nl/klassiek/tussen-hemel-en-aarde/817f11a9-ae66-4e1c-b837-c3ed244af07f/pasen-met-wishful-singing
https://www.nporadio4.nl/klassiek/tussen-hemel-en-aarde/817f11a9-ae66-4e1c-b837-c3ed244af07f/pasen-met-wishful-singing


het stuk op in deGroteKerk vanBreda. Eind
december kwamdecd uit. In januari 2022 vondde
uitgestelde presentatie plaats in diezelfde kerk. De
wethouder van cultuur in Breda namdecd in
ontvangst.
In oktober en november 2021 gavenweeen aantal
succesvolle optredensmet deCantoOstinato: in het
Orgelpark inAmsterdam, deGrote of Sint-Bavokerk
in Haarlemen het kloosterDeAchelseKluis in
Hamont-Achel (B). Ook voerdenweop zondag 7
november een fragment van deCanto uit bij Podium
WittemanopNPO 1.

Zomeroptredens in juni en juli
In juniwas het eindelijk tijd voor de eerste live
optredens.We traden op tijdens het
kamermuziekfestival DeGoedeRede inAlmere en
tijdens een presentatie van een dichtbundel. Ook
zongenwehetZing je Sterk Zomerconcert in de
Vereeniging inNijmegen (zie boven).

DermüdeTod
In september 2021 kon eindelijk de première van de
stille filmDermüdeToddoorgang vinden in Eye
Filmmuseum teAmsterdam. In totaal gavenwe 15
concerten door het hele land. De filmwerd vertoond
opgroot schermmet livemuziek, diewij samenmet
percussionistModar Salama uitvoerden. Speciaal
voor deze filmvertoning componeerdeSteven
Kamperman spannendemuziek die de film nieuwe
betekenis gaf.

Stevenmaakte een prachtig gelaagde compositie,
bijzonder ook vanwegede vooraf opgenomen
geluidsfragmenten die hij bewerkte. De stemmen
vanWishful Singing op tape kregen een filmisch
effect. Het instuderen en simultaan uitvoeren van de
partituurwas eenmuzikale uitdaging voor demusici;
het resultaat van dit hardewerk zeer geslaagd. NRC
gaf de voorstelling vier sterren en hetNederlands
Dagblad schreef een lovende recensie. Bezoekers
gaven de voorstelling gemiddeld een8,8. Van de
voorstelling is een live-registratie gemaakt, die sinds
de kerstvakantieondemand te streamen is.

Als aanvulling opde concerttournee vondeen
webinar plaats over stereotypebeelden op het
gebied van cultuur en gender in de film.Gasten
Floortje Smit (Volkskrant-filmrecensent en
historicus), SielaArdjosemito-Jethoe (cultureel
antropoloog en socioloog) enStevenKamperman
(componist) gingenmet elkaar enmetWishful



Singing in gesprek overwat dit betekent voor de
vertoning van de filmen het componeren van de
muziek. De filmenmuziekwerden vanuit
verschillende invalshoeken belicht en erwas ruimte
voor vragen en discussie.

Wehebben een onderzoek uitgevoerd naar het
profiel van het publiek vanDermüdeToden hun
waardering voor de voorstelling. Dewaardering van
het publiek voorDermüdeTod is hoog: het
gemiddelde rapportcijfer is een8,8. 94,5%vande
bezoekers gaf het project een8of hoger en 67,2%
een9of hoger.

Als reactie opdeopen vraag om feedback aan het
einde van de vragenlijst gaven veelmensen aan de
voorstelling prachtig, sfeervol, interessant en
buitengewoon te hebbengevonden. Reacties als ‘ga
zo door’ en ‘graag nogeens zoiets’ kwamen vaak
voor. Debijzondere combinatie vanmuziek en film
vondmen verrassend,mooi, zorgvuldig en
betoverend. Erwaren complimenten over de
hoogstaande kwaliteit van de zang, demooie
instrumentaties en deprachtigemuziek.

Radio- en televisieopnames najaar
Op29 septembermaakte deNOS een itemover
Zing je sterkdat in het zes- en achtuurjournaal van
die dag en in het jeugdjournaal van dedagernawerd
uitgezonden.

Op 7 november tradenweopbijPodiumWitteman,
waarweeen fragment van deCantoOstinato
zongen enwaarweaan tafel bij PaulWitteman
vertelden overZing je sterk.

Ook in het najaarwasWishful Singingweer te horen
in het programmaTussenHemel enAarde van de
KRO-NCRVopRadio4.Wederomsamenmet Jerry
Korsmitmaaktenweeen creatieve selectie van
gregoriaanse advents- en kerstgezangen. De
opnameswerden van 28 november tot 26december
iedere zondagochtend uitgezonden.v

Kerstconcerten
In 2021 stonden uitgestelde concerten van het
programmaKerstVerlichting uit 2020gepland,met
filosofeStine Jensen en voormalig Theoloogdes
VaderlandsClaartje Kruijff. Deze kondendoor de last
minute lockdownaan het einde van het jaar opnieuw
geendoorgang vinden. Van de tweeconcerten die
wemetTheAmsterdamConsort zouden geven kon
alleen het eerste concert doorgaan–mét een
livestreamvanuit Cultura in Ede.

“De filmenmuziek kwamen heel goedover. De
muziek pastwonderlijk goedbij het beeld. Ik heb
van begin tot einde geboeid gekeken en
geluisterd. Een totaalbeleving voormij als
luisteraar. Debezetting van zang, harmonium,

“Prachtig om (vergeten) beeld en geluid zo
gecombineerd te zien; zo fris. Graagméér!”

“Wat een geweldige voorstelling.Mooie
compositiemet somsbijna programmatische
ondertiteling van depersonen.Wat een perfecte
timing en uitvoering. Soms vergat ik dat er live
gemusiceerdwerd. Prachtig.”

https://nos.nl/video/2399739-zangles-helpt-long-covid-patienten-minder-kortademig-en-veel-energie
https://nos.nl/video/2399739-zangles-helpt-long-covid-patienten-minder-kortademig-en-veel-energie
https://www.nporadio4.nl/klassiek/tussen-hemel-en-aarde/cbbafeca-aad2-4e52-973c-d506913a763e/wishful-singing


2. Omvang en samenstelling
publiek

2021was vanwegemeerdere lockdowns een
uitdagend jaar ompubliek te bereiken.Maar ook na
de lockdownswist het reguliere concertpubliek de
weg naar de zaal nog nietmeteen terug te vinden. Uit
gesprekken in het veldmet o.a. programmeurs van
zalen en bij bijeenkomsten van deNAPK,waar ook
anderemuziekensembles aanwezigwaren, bleek
dat het publiek nog niet durfde te komen.Ditwas een
algemeenprobleemvoor degehele kunstensector.
Wemerkten dit ook bij onze eigen producties.We
zijn dankbaar dat een aanzienlijk aantal
concertactiviteiten in ieder geval doorgang kon
vinden en zijn toch relatief tevreden over de
behaalde publieksaantallen en ookdebreedte van
het publiek. Veelmensen hebben in 2021 voor het
eerst kennisgemaaktmetWishful Singing, zowel bij
live concerten als online projecten.

Publieksaantallen reguliere
concerten en overige activiteiten

Reguliere concerten
Wehadden een totaal van41 geplande reguliere
concerten in 2021,waarvan er uiteindelijk 28 zijn
gerealiseerd.Met deze live concerten bereiktenwe
7.155mensen (in plaats van degeplande 14.865).

Van de36 live concerten die stonden gepland in
Nederland hebben er 24daadwerkelijk
plaatsgevonden. Er stonden 2 concerten gepland in
het buitenland,waarvan er 1 doorging.Ook in het
buitenland lagen depublieksaantallen vanwege
oplopende coronacijfers extreem laag; dit concert
had32bezoekers.

Daarnaast hebbenweechter ook digitale
concerten/livestreamsgeorganiseerd en daarmee
ons bereik flink vergroot. Er is een drietal digitale
concertactiviteiten georganiseerd in het kader van
Zing je sterk: hetZing je sterkZomerconcert en twee
keer een geadapteerde versie van dit concert voor
de cursisten in ronde2en3 vanZing je sterk. Met
deze digitale activiteiten bereiktenwe4.168 kijkers/
deelnemers,waarvan demeestenWishful Singing

eerder nog niet kenden. Daarnaast bekeken88
mensen de livestreamvan het kerstconcert in Ede.

In 2021waren er 4.427 niet-betalende reguliere
concertbezoekers. Naast genodigden bij premières
en gastenmet vrijkaarten bij de live concerten in
2021, bestond het niet-betalendepubliek uit kijkers
van degratis toegankelijke livestreams.Ook hebben
800Gelderse ouderen en vrijwilligers van de
stichtingVier het Leven via een nieuwsbrief de link
naar hetZing je sterkZomerconcert ontvangen. Een
deel van onzeYouTube-streamsbestaat zo uit
ouderen die onze livestreamhebbenbekeken in het
verzorgingshuis.

Overige activiteiten
Er vonden 7 optredens plaats die onder overige
concerten vallen,waarvan 2 tv-optredens en 2 radio-
opnames, die goedwaren voormaar liefst 11
uitzendmomenten in de veertigdagentijd en de
adventsperiode.

In 2021waren er in totaal 36 educatieve activiteiten
en3 activiteiten die vallen onder betaalde lezing of
inleiding.

AanZing je sterk namen in 2021 in totaal 859mensen
met LongCovid deel. 56mensen volgden het
webinar vanDermüdeTod.

Met de verkoop van de3online cursussen diewe in
2020 hebben ontwikkeld en demeezingcursus ter
voorbereiding op het Zing je sterk Zomerconcert
bereiktenwe in 2021437 cursisten. In totaalwerden
er van deze cursussen in 2021 500 verkocht:
sommigemensen volgdenmeer dan één cursus.

Publieksenquêtes
In 2021 hebbenwe tweepublieksonderzoeken
uitgevoerd, naar aanleiding vanDermüdeToden het
Zing je sterkZomerconcert. Daardoor hebbenwe
goed inzicht gekregen in de samenstelling en
wensen van onze achterban.Ook hebbenweonder
dederdegroepdeelnemers aanZing je sterk in
november-december 2021, naast de gebruikelijke



vragenlijst over hun gezondheid en ervaringmet het
programma, een enquête gehoudenwaarinwe
vroegen naar hun relatiemetWishful Singing. De
respons van deenquêtes lag hoog,waardoor deze
als representatief kunnenworden beschouwd.
Hieronder noemenweeen aantal resultaten.

Ook in 2022makenwepublieksonderzoek vast
onderdeel van onze projecten. Zo kunnenwede
komende jaren nogbeter inspelen opdebehoeften
van ons publiek en kansen benutten omnieuw
publiek aan ons te binden.

Samenstelling publiek
Wehebbenonsmet onze activiteiten in het
afgelopen jaar ingezet om:

—ons huidige publiek te behouden, en onze huidige
achterban (nogmeer) aan ons te binden.Wewaren
zichtbaar en hoorbaar op tv en radiomet
gregoriaansemelodieën en een variëteit aan a
capella arrangementen, beide al jaren kenmerkend
repertoire vanWishful Singing.Wehebben het
contactmet onze achterban geïntensiveerd, onder
andere door in hetwebinar bijDermüdeTodeen
aantal voor ons belangrijke thema’s te bespreken
met gasten en geïnteresseerden.

—onspubliek te verbreden, van koor- en
kamermuziekliefhebbers (onze huidige grootste
doelgroep) naar een breder cultuurminnendpubliek
(liefhebbers van andere (podium)kunsten). DeCanto
Ostinatogaf ons hiertoe eenmooie kans: het is een
van debekendste klassiekewerken, interessant voor
een brededoelgroepdie zich bezighoudtmet
muziek,meditatie en bezinning.OokmetDermüde
Tod sprakenweeenbreder publiek aan van o.a.
filmliefhebbers.

—onspubliek verder op te bouwen: we hebben o.a.
ingezet op jonger publiek (25-40 jaar). Dankzij het
projectZing je sterk kwamenwe in contactmet
mensen uit het hele land die in leeftijd varieerden van
22 tot 74enwaarvan velenWishful Singing nog niet
kenden. Van dedeelnemers aan dederde editie van
de cursus (november-december 2021)was dit voor
97,25%deeerste kennismakingmetWishful Singing.

Slechts 0,46%had al eens een concert van ons
bezocht. Onze naamsbekendheid is enormgegroeid.
OokDermüdeTodwas in dit opzicht succesvol: voor
64%van het publiekwasdit het eerste concert van
Wishful Singing dat ze bezochten. Bij hetZing je sterk

Zomerconcertwas dit 31%.Dezepercentages
liggen een stuk hoger danwatwe in 2020 hebben
gemeten (17,2%bij deKerstVerlichting
Adventskalender). Ook geven veel deelnemers aan
Zing je sterk aan in de toekomst graag een live
concert vanWishful Singing tewillen bezoeken (in de
eerste enquête gaf 61,4% ‘jazeker’ en 38,6%
‘misschien’ als antwoord opdeze vraag; in de
tweedeenquête 25,23% ‘jazeker’ en 55,96%
‘misschien).

—meerdiverse doelgroepen voor onze concerten te
interesseren: bijDermüdeTod hebbenwe ingezet op
diversiteit, zowel tijdens hetmaakproces als op het
podium.Wewerkten samenmet percussionist
Modar Salamaengebruikten nieuwe
marketingkanalen. De cursusZing je sterkbevat
muziek uit allerlei culturen,werdmedegemaakt door
gastzangersMadhuSingh enDamani Leidsmanen
heeft als doelgroep een dwarsdoorsnede van de
samenleving: iedereenmet langdurige
coronaklachten iswelkom. In onze communicatie
houdenweook rekeningmet laaggeletterden.Met
hetZing je sterkZomerconcert zijn ook kwetsbare
groepen bereikt. Naast patiëntenmet langdurige
coronaklachten bekeken ook ouderen vanuit het
verzorgingshuis de livestream.

—eendiepgaander, persoonlijker verbinding te
zoekenmet bestaand en nieuwpubliek:metZing je
sterk hebbenweeenbrug geslagen naar het sociale
domein en kunnenweookop het gebied van zorg en
welzijn een verschil maken. Dit project brengt ons in
directer contactmet ons publiek dan ooit:we
spreken deelnemerswekelijks in Zoomendaarnaast
vullen ze een enquête in. Het zoeken naar
maatschappelijke verbinding is een van de
kernwaarden vanWishful Singing. Dankzij dit project
kunnenweop heel tastbarewijze direct iets
betekenen. Daarnaast lerenwedoor dit contact
meer overwat (potentieel) publiek van ons
verwacht.

Leeftijdsopbouwpubliek
Zowel bijDermüdeTod als hetZing je sterk
Zomerconcertwas ongeveer 87%van het publiek
50 jaar of ouder (zie de preciezere verdeling in de
diagrammen hieronder). Vergelekenmet 2020 is er
wel een stijging zichtbaar in het percentage jonger
publiek: bij deKerstVerlichtingAdventskalender in
2020was 7,6%vandedeelnemers onder de50,
terwijl dit bijDermüdeTod 11,4%enbij hetZing je
sterkZomerconcert 14,1%was.



In het geval van het projectZing je sterk zelf ligt de
leeftijdsopbouwsterk anders. In de derde editie van
de cursus in november-december 2021was slechts
55,85%vandedeelnemers boven de50 jaar.
24,32%was40-49 jaar, 11,26%was30-39 jaar en
8,56%was20-29 jaar.Met dit project bereiktenwe
dus een beduidend jongere groepmensen.
Verreweg het grootste deel van dedeelnemerswas
vrouw (95%). Bij onze andere projectenwasde
verdelingman-vrouwevenwichtiger.

LeeftijdsopbouwpublieksonderzoekDermüdeTod (bron:
SurveyMonkey)

LeeftijdsopbouwpublieksonderzoekZing je sterk Zomerconcert
(bron:Google Forms)

Geografische spreiding
Wehebben in elke regio in Nederland (naar de
indeling van het FPK) live concerten gegeven en
onze online cursussenwerden in het hele land
afgenomen.

Dankzij de 2P-subsidie kondenwebij hetZing je
sterkZomerconcert samenwerkenmet
ConcertgebouwDeVereeniging in Nijmegen. Deze
gezamenlijke inspanning heeft voor hetWishful
Singing tot een toenamegeleid van publiek uit
Nijmegen en omgeving en deprovincieGelderland.

“Hetwas eenbuitengewone uitvoeringwaarbij
muziek en filmopbijzonderewijze in elkaar
opgingen. Buitengewoon knapgedaan en
uitgevoerd. Dank voor eenmooie avond.”

–BezoekerDermüdeTod

I”k heb ontzettend genoten! Ik heb al een paar
keer stukjes van de livestream teruggekeken.
Ookmooiwas dat persoonlijke verhaal bij het lied
deNoordenwind. En het hindoestaanse lied
ontroerdeme tot tranen toe. Heel hartelijk
bedankt voor demooie avond!”

–BezoekerZing je sterk Zomerconcert
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Ontwikkelingmarketing

Visuele identitieit
DestichtingWishful Singing bestaat inmiddels al 12
jaar. De zangeressen zijn volwassenen geworden,
net als het ensemble. Hetwas tijd om te herijkenwie
Wishful Singing is enwat zij wil uitstralen. Dit proces
leidde tot een nieuwevisuele identiteit in 2021: een
nieuw logo, huisstijl en fotografie. Een huisstijl die
volwassener voelt, professionaliteit uitstraalt,
vrouwelijk is en past bij waar het ensemble voor
staat:maatschappelijk bewust en betrokken. De
nieuwehuisstijl is o.a. doorgevoerd opdewebsite,
die naast de volledigemake-over ook functioneel
werd verbeterd (webshop, cursusomgeving en
eigen ticketverkoop).

Epische
filmklassiekermet
livemuziek door
Wishful Singing

Der
müde
Tod

www.wishfulsinging.nl

Strategie
Onspubliek bereiktenwe in 2021 enerzijds via onze
vastemiddelen als nieuwsbrief,website en sociale
media. Via deze kanalen kentWishful Singing een
vaste achterban. Steeds als er een nieuwsbrief
uitgaat, zienweeengrote stijging in verkoopen/of
inschrijvingen.

Anderzijds stemdenwedemiddelen omons publiek
te bereiken per project af, omgoed in te kunnen
spelen op regio’s en doelgroepen die passen bij het
betreffendeproject.

Doordatwemeer eigen concerten organiseerden, is
er in 2021meer budget voor online advertenties
ingeruimd.Dankzij de 2P-subsidiewas er extra
advertentiebudget omnieuwpubliek te bereiken.

Het online projectZing je sterk speelde in op een
actuele behoefte en ismaatschappij breed inzetbaar,
waardoor het veelmedia-aandacht kreeg en een
groot aantal deelnemersmocht verwelkomen.De
samenwerkingmet hetCanisiusWilhelmina
Ziekenhuis en andere zorginstellingen zorgdeervoor
dat ons netwerk zich uitbreidde enweopbredere
schaal zichtbaarheid verworven.



Wishful Singing in demedia
Wishful Singing verscheen in 2021 veelvuldig in de
media.Wewerden genoemd in een artikel van de
Volkskrant over online projecten binnen de klassieke
muziek, dat 627.000 krantlezers en 509.000online
lezers bereikte.Wewaren elf keer te horen opRadio
4met deprojecten ‘Introïtus voor de vastentijd’ en
‘Gregoriaans voor de adventstijd’ in het programma
TussenHemel enAarde, dat gemiddeld 100.000
luisteraars heeft. Het KRO-programmaEenZalig
PasenmetWishful SingingopNPO2 trok 177.000
kijkers.

Het projectZing je sterk heeft zeer veel bereik
gecreëerd via verschillendemedia. DeNOSmaakte
een reportagedie op het zesuurjournaal (gemiddeld
aantal kijkers 132.000), achtuurjournaal (gem.
1.916.000 kijkers) en jeugdjournaal (gem. 221.000
kijkers)werd uitgezonden.Ook hetAlgemeen
Dagblad ging langs bij een van deZing je sterk-
zangdocenten en keekmeemet een van de
deelnemers.Wishful Singingwas live te gast bij
PodiumWittemanomover het programma te
vertellen (437.000 kijkers), en Floris Kortie
besteedde in een aflevering van dePodium
WittemanPodcastover de helende kracht van
muziek nogeens uitgebreid aandacht aanZing je
sterk. In ondermeer hetNRC (gem. 416.000
krantlezers +351.000online),NederlandsDagblad
enAlgemeenDagblad verschenen artikelen over het
programma, enRadio 1,Radio 4enOmroep
Gelderlandmaakten audioreportages.

OokDermüdeTod kreegde nodige aandacht;
publiek en perswaren lovend. Het project kreeg zeer
goede recensies inNRC (vier sterren), het
NederlandsDagblad en het EindhovensDagblad.
Radio 4, deGroeneAmsterdammer, hetDagblad van
hetNoorden, deProvinciale ZeeuwseCourant en
veel lokale nieuwspagina’s besteedden aandacht
aan het project. De trailer is in totaal 17.512 keer
bekeken enmet verschillende online advertenties
werden in totaal 24.134mensen bereikt.Mydaily
shot of culturemaakte een vlog en verschillende
posts over de voorstelling opFacebook en
Instagram, die in totaal 12.436personen bereikten.
Ook isDermüdeTod in een aantal steden
opgenomen in het aanbod vanWeArePublic, om
een jonger publiek aan te spreken. 79mensen (35 in
Utrecht, 38 inDenHaagen6 in Breda) hebben een
kaartje geboekt via dit platform (7%vande
kaartkopers); daar kunnenwevoor deze eerste
samenwerking tevreden over zijn.

Online bereik

Website
In 2021 telde dewebsitewww.wishfulsinging.nl
39.985bezoekers. Dit isminder dan in 2020, toen
waren dit er 64.178. In dat jaarwarenwemet de
cursus gregoriaans alsWishful Singing directer
zichtbaar in landelijkemedia,wat terug is te zien in
hetwebsitebezoek.

Van dewebsitebezoekers in 2021 deden er 1.338
een bestelling in dewebshop. Hierbij betrof het 853
keer de aanschaf van een ofmeerdere tickets voor
onze evenementen en485keer de aanschaf van
andere artikelen zoals cd’s. Verdermeldden zich via
dewebsite 2.033mensen aan voor Zing je sterk en
deden er 216 een donatie. Hieronderwordt verder
uitgesplitst hoeveel van dezemensen hunweg naar
dewebsite vonden via socialemedia enGoogle
Ads-campagnes.

Nieuwsbrief
In 2021 hebbenwede lijn van frequente
nieuwsbrieven doorgezet. Er zijn 9 nieuwsbrieven
verstuurd, die door gemiddeld 60%vande lezers
geopendwerden. Dat is 7%meer dan in 2020.

Het aantal nieuwsbrieflezers is in 2021 sterk
gestegen, van 3.523 naar 5.240 abonnees. Dit komt
o.a. doordat de knop ‘inschrijven nieuwsbrief’ is
toegevoegdbij de (kaart-)verkoop in dewebshopen
het aanmeldformulier voorZing je sterk, waardoor
het voormensen heel gemakkelijkwordt omdit te
doen. DoordatWishful Singingmeer concerten in
eigen beheer organiseert, neemt het verkeer via de
eigenwebsite toe en groeit het bestandmet e-
mailadressen en nieuwsbriefabonnees goeddoor.
Zo staanwedirecter in contactmet ons publiek.

Socialemedia
Facebook
Het aantal likes opFacebook is in 2021 licht gegroeid
naar 5.581.Weplaatsen regelmatig een update op
Facebook en zorgen sinds 2019 bewust voormeer
afwisseling in het type berichten (verkoop
concerten, persoonlijk, kijkje achter de schermen,
concertfoto’s, etc.). De video’s op ons eigen
Facebookkanaalwerden in 2021 41.551 keer
bekeken.

Sinds 2019 adverterenweook via socialemedia
voor onze concerten, gericht op regio en interesse.
Mede hierdoor is de kaart-, online cursus- en cd-

https://nos.nl/video/2399739-zangles-helpt-long-covid-patienten-minder-kortademig-en-veel-energie
https://www.ad.nl/video/productie/long-covid-patienten-zingen-zich-sterk-met-online-programma-254097
https://www.ad.nl/video/productie/long-covid-patienten-zingen-zich-sterk-met-online-programma-254097
https://www.npostart.nl/podium-witteman/07-11-2021/VPWON_1330896
https://www.nporadio4.nl/podcasts/podium-witteman-podcast/62710/12-tjakina-oosting-stella-kattevilder-de-helende-kracht-van-muziek-s02?fbclid=IwAR219kr8pEmF_QGw5ry2XRgXhvzpc8R5TyndtAsMxsJmBjKN8PPw9L0M3Wk
https://www.nporadio4.nl/podcasts/podium-witteman-podcast/62710/12-tjakina-oosting-stella-kattevilder-de-helende-kracht-van-muziek-s02?fbclid=IwAR219kr8pEmF_QGw5ry2XRgXhvzpc8R5TyndtAsMxsJmBjKN8PPw9L0M3Wk
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/17/zingen-kan-helpen-als-na-Covid-ademhalen-pijn-blijft-doen-a4047729
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/1044158/zingen-tegen-de-benauwdheid-van-long-covid-gaat-dat-patienten-h?fbclid=IwAR0DOYFoYv9PIq31FzmdreZWnjQqyKUUWkEWwtO_rDJVmpUFuyBmuYmW6CM
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/1044158/zingen-tegen-de-benauwdheid-van-long-covid-gaat-dat-patienten-h?fbclid=IwAR0DOYFoYv9PIq31FzmdreZWnjQqyKUUWkEWwtO_rDJVmpUFuyBmuYmW6CM
https://www.ad.nl/nijmegen/ziekenhuis-start-zangtherapie-voor-herstel-van-corona~aacceb8d/
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-radio-1-journaal/bc0a4dad-15a4-4b4e-bff4-1b90099edbd5/2021-09-29-zang-en-ademhalingsprogramma-voor-long-covid-patienten?fbclid=IwAR3IOJGmk3eLTz4bUwjBPpDVb-QJZWB_3pdQsEpJkX-5GU5qpJM31cdeDq8
https://www.nporadio4.nl/fragmenten/de-ochtend-van-4/370d3e17-68f5-4f1a-9f38-2bafd675fae5/2021-06-10-zing-je-sterk-na-covid-19-met-wishful-singing
https://www.gld.nl/radio/aflevering/zin-in-zondag/93559
https://www.gld.nl/radio/aflevering/zin-in-zondag/93559
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/13/in-steven-kampermans-der-mude-tod-klinken-ijselijke-ijle-klanken-boven-een-diepe-drone-2-a4058123
https://www.nd.nl/cultuur/films/1060756/de-duitse-filmklassieker-der-mude-tod-beleeft-zijn-honderdste-v
https://www.youtube.com/watch?v=xXUHnCjgFdo
https://www.wishfulsinging.nl/


verkoop via onze eigenwebsite gestegen. In 2021 is
vooral voorDermüdeTodeengrote campagne
opgezet. Deze is door 24.134mensen gezien,
waarvan er ruim2.000doorklikten en er bijna 1.000
oponzewebsite terechtkwamen.

Instagram
Ons Instagram-account had 1.164 volgers op31
december 2021, een lichte stijging ten opzichte van
2020.Dat het aantal volgers op Instagramachterblijft
in vergelijkingmet Facebook komtwaarschijnlijk
door de jongere doelgroep van Instagram (25-40
jaar). Ons publiek bevindt zich online nog
voornamelijk opFacebook.Wel liggen er nog kansen
om Instagram intensiever in te zetten en zo ook via
dat kanaalmeer jonger publiek aan ons te binden.

YouTube
In 2021werden de video’s op hetYouTube-kanaal
vanWishful Singing 113.896 keer bekeken; een lichte
daling ten opzichte van piekjaar 2020.Over het
geheel genomenwoonde68,3%vande kijkers in
Nederland. Daarnaast zijn er kijkers uit deVSen
Canada, verschillendeEuropese landen, Japan en
Australië. Op31 december 2020 hadWishful Singing
1.331YouTube-abonnees, op31 december 2021
waren dit er 1.803.

Via de verschillende socialemedia kochten47
mensen tickets of anderemerchandise in onze
webshop, vonden 245mensen deweg naar het
aanmeldformulier vanZing je sterk endeden er 3 een
donatie.

Spotify
In 2021 is ons aantal luisteraars opSpotify iets
toegenomen, van 30.510 naar 32.663. Zij luisterden
115.672 keer een nummer vanWishful Singing
(ongeveer 5.000 keermeer dan in 2020). Ook het
aantal volgers groeide, van 946 naar 1.218.

GoogleAds
Vanaf september 2019 zettenweGoogleAds in om
reclame temaken via zoekcampagnes.Omdat
Wishful Singing een non-profit organisatie is hebben
wevia hetGoogleGrants-programmabeschikking
over $10,000GoogleAds-credits permaandom
kosteloosmee te adverteren.

Onze advertenties viaGoogleAdswerden in 2021
26.560 keer getoond (ongeveer 7.000 keermeer
dan in 2020) en erwerd3.378 keer opgeklikt
(ongeveer 800 keerminder dan in 2020). Via deze
advertenties kochten 60mensen tickets of andere

merchandise in onzewebshop,meldden 105mensen
zich aan voorZing je sterk endeden er 4 een donatie.
Door deGoogleAds-campagneswasWishful
Singing beter vindbaar en zichtbaar in de
zoekmachine vanGoogle,wat resulteerde in een
toenamevanwebsitebezoekers en verkoop.

Kortom, op alle gebruikte platformsgroeienween
zorgenweniet alleen voor o.a. bereik en views,maar
wetenweook steedsmeer clicks om te zetten in
daadwerkelijke verkoop van concerttickets,
cursussen en cd’s. Ook komend jaar zettenwe in op
doorgroei van deze directe contactmogelijkheden
met onze achterban, publiek en potentieel publiek.



Impact nationaal
Opvernieuwendewijze hebbenwe in 2021manieren
gevonden omons publiek te bereiken.Weontvingen
velemooie, enthousiaste en ontroerende reacties op
de initiatieven diewe in 2021 hebben geïnitieerd.Met
Zing je sterk hebbenweeenbijdrage kunnen leveren
aan hetwelbevinden vanmensenmet langdurige
Covid-klachten.

|Ik vond het een fijnmoment in deweek, de
oefeningen, demuziek en het zingen, het
contact, ikwerd er blij van!”
–DeelnemerZing je sterk

“Ik vonddepositieve benadering en vrolijke
muziek goedwerken. Depersoonlijke
benadering is erg fijn. Ookdediversiteit in
liedjes en leraren in de oefenfilmpjes goed
gedaan.Goede uitleg en rustig tempo.Mooi
uitgevoerd.”
–DeelnemerZing je sterk

“Ik vond het heel fijn dat er veel verschillende
techniekenwerden gebruikt. Zo zit er denk ik
altijd iets tussenwaar iemandmeeverder kan.
Ook heel fijn dat hetmeeste op
wetenschappelijke inzichten is gebaseerd, en
dus aantoonbaar effect heeft.”
–DeelnemerZing je sterk

Deelnemers zijn dan ook zeer tevreden over de
cursus,wat te zien is aan het gemiddelde cijfer voor
de docenten: een8,9. Een ruimemeerderheid vindt
het niveau van de liedjes, het lestempo, het aantal
deelnemers per groepen het aantal oefenvideo’s per
weekprima.Ookworden zowel deZoomlessen als
de filmpjes gewaardeerd, en vinden cursisten vrijwel
alle elementen van de cursus aansprekend.Opeen
praktisch punt zou de cursus nog verbeterd kunnen
worden: de toonhoogte van de liedjes (dezewordt
door sommigedeelnemers als te hoogervaren).

Wij zijn ervan overtuigd dat de cultuursector de zorg
kan complementeren door te focussen opwelzijn:
veelmensen ervaren dat kunst kan troosten, ruimte
kanmaken omboos of verdrietig te zijn, kan kalmeren
of activeren. Kunst kan een transformatieve ervaring
bieden die iemands kijk op het eigen leven verandert
en de vraagwat belangrijk is in een ander
perspectief stelt. Zo draagt kunst bij aan positieve
gezondheid en kan het de zorgvraag helpen
verminderen. Dit is uiterst actueel in een tijdwaarin
zorgmedewerkers overbelast zijn en het
zorgsysteem in zijn voegen kraakt. Tot slot kan
actieve deelnameaan een cultureel programma
zoalsZing je sterkdeconditie van dedeelnemer
verbeteren en daarmee therapie-ondersteunend
werken.

Impact internationaal
De internationale impact vanWishful Singingwasdit
jaar in verbandmetCovid-19 niet groot. Zoals eerder
geschreven gavenwe 1 concert in België, dat
vanwegedecoronamaatregelen slechts 32
bezoekers telde.OpYouTubebevond31,7%vande
kijkers zich in het buitenland.

Impact lokaal
In 2021 gavenwe2concerten in onze
vestigingsplaatsAmsterdam.Daarnaastwas er 1
gepland concert dat daar niet doorgingen vanwege
corona. In 2021 haddenwevanwegede
coronamaatregelen een veel kleiner publiek: de
concerten diewe in september en oktober gaven
hadden een bezoekerslimiet,waardoorwe in
Amsterdam in totaal slechts 252bezoekers trokken
–aanzienlijkminder dan in 2017-2019 (gemiddeld
2.214 bezoekers per jaar).

3. Impact van de organisatie

Deelnemers reageerden zeer positief op de cursus:
ze gaven in deZoomsessies en deenquête na afloop
aan langzaamaanweermeer controle te krijgen over
hun ademhaling. Ze zijn dankbaar voor de positieve
insteek van het programmaengenieten van de
muziek en de variëteit aan oefeningen en repertoire.
Ookgaven ze aan erg blij te zijnmet het
lotgenotencontact. Ze vinden veel herkenning bij
elkaar,wat de geruststelling geeft dat niemand
alleen is in het langzameherstelproces.

Uit onderzoek blijkt datZing je sterk een significant
positief effect heeft op een aantal belangrijke aan
LongCovid gerelateerde klachten bij de deelnemers
(in vergelijkingmet niet-deelnemers aan de cursus).



Impact van het ensemble op de eigen
kunstvorm
Wezijn uitgegroeid tot begeesterd pleitbezorgsters
van de kunstvormgregoriaans.Wevoeren deze
muziek, die is geschreven tussen800en 1500, uit
vanuit de nieuwste inzichtenmet betrekking tot de
historische uitvoeringspraktijk. Via onze
veelbekekenwebinars en online uitzendingen
brengenwij deze vernieuwendeontwikkelingen op
toegankelijkewijze voor het voetlicht. In 2021
voerdenweeen nieuweversie van de inNederland
zeer geliefdeCantoOstinato uit, in een bewerking
voor orgel en vijf vrouwenstemmen. In het project
DermüdeTodwerd voor het eerst live filmmuziek
gemaaktwaarbij zang een grote rol speelde. De
verrassende compositie vanStevenKamperman
droegbij aan de vernieuwing van onze eigen
kunstvorm.

Een overzicht van debelangrijkste artistieke
betrokkenen bij de organisatie in 2021:

Ketenpartners
—EyeFilmmuseum.Hier gingDermüdeTod in
première. Het filmmuseumzette haar eigen pr-
netwerk in ommet ons sameneen breder publiek te
bereiken.
—TivoliVredenburg. Deze organisatie stelde de
Hertz-zaal beschikbaar voor het opnemen van de
Zing je sterk-tutorialvideo’s.
—ConcertgebouwDeVereenigingNijmegen. De
wederzijds versterkende samenwerking diewemet
deze organisatie hadden in het kader van hetZing je
sterkZomerconcert, had een groot effect op het
vergroten van ons publiek en het bestendigen van de
relatiemet ons bestaandepubliek.

Artistieke peers en inspirators
—XeniaMeijer, vocal coach bij a capella projecten
—JerryKorsmit, coaching gregoriaans
—StevenKamperman, componistDermüdeTod
—MarcPantus, regieDermüdeTod
—Modar Salama, percussionistDermüdeTod
—Bert van denBrink, pianist en arrangeurZing je
sterk
—Damani Leidsman, gastzangerZing je sterk
—MadhuSingh, gastzangeresZing je sterk
—AnnechienKoerselman, lichtregieZing je sterk,
regieZing je sterkZomerconcert
—KasparKröner, vocal coach bij opnamesRadio 4
—Jasper Swank, arrangeur voor a capella
programma’s

—Aart Bergwerff, arrangeurCantoOstinato
—SylviaMaessen, arrangeurKerst over dewereld
—SielaArdjosemito-Jethoe, coaching diversiteit en
inclusie

Bruggenbouwers en andere
organisaties
—CanisiusWilhelminaZiekenhuis Nijmegen
—Anneke vanVeen, longartsCWZ
—JudithHerder, longartsMeanderMedischCentrum
Amersfoort
—LonnekeKegels, longfysiotherapeut
—WilfredKemp, KRO-NCRV
—WishfulMusic Education

Wishful Singing voerde in 2021 veel nieuwe
composities en arrangementen uit en verrijkte
daarmee het aanbodbinnen haar eigen kunstvorm.
Door onze optredens in demedia hebbenwij voor
een breedpubliek ons genre–eenprofessioneel a
capella ensemble bestaande uit enkel vrouwen–
onder de aandacht gebracht.

Economische impact
Wishful Singing heeft een fantastische economische
impact gemaakt. Alle betrokkenen bijWishful
Singing zijnwerkzaamals zzp’er en een aantal van
deze zzp’ers heeft ook een partner diemusicus is,
wat de inkomstensituatie tijdens de coronapandemie
erg onzekermaakte. Echter, ondermeer door onze
succesvolle strategie tijdens depandemie hebben
weuiteindelijk alle zangeressen en
officemedewerkers volledig kunnen uitbetalen,
ondanks geannuleerde activiteiten. Erwas zelfs
ruimte omde nieuweonline activiteiten en het
opnieuw inrichten van dewebsite in goedebanen te
leiden.

Wededen ookdit jaar samenons best omde
cultuursector op een creatievemanier draaiende te
houden, toen live optreden vaak bijna niet (uit) kon.
Met onze online projecten hebbenweheel veel
mensen bereikt die door de coronabeperkingen niet
van live optredens konden genieten. Bovendien
genereerdenwewerk voor een groot aantal zzp’ers:

—de vijf zangeressen
—pianist Bert van denBrink
—gastzangersDamani LeidsmanenMadhuSingh
—Zing je sterk-zangdocenten (17 totaal)
—onzemarketeer, producent en officemedewerkers
—onze cameraman



—onzegeluidstechnici
—zzp-technici van zalenwaarwemee
samenwerkten
—onze styliste
—onze illustratrice
—onze animator
—onze visagiste
—onze vormgeefster
—vier arrangeurs
—een componist
—defilmmaker die demontagesmaakte
—onze coach gregoriaans
—onze vocal coaches
—deverhuurder van filmcamera's

Deze lijst is niet uitputtend. Dit alles droegbij aan de
economische impact van de stichting.
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4. Toelichting realisatie 2021

Wishful Singing heeft door de aanhoudende
coronamaatregelen en lockdowns in 2021 veel
minder inkomsten uit concerten en kaartverkoop
gegenereerd dan gepland. Hierdoor hebbenwehet
jaarmet een negatief resultaatmoeten afsluiten.We
zien ten opzichte van kalenderjaar 2020, toen ook
veel activiteiten zijnweggevallen, een kleine
omzetstijging van 2,63%.Het verschil in kosten is
groter. De kosten bedroegen in 2021!409.095, een
stijging van 14,03% ten opzichte van 2020, toen de
kosten!358.753bedroegen. De kosten zijn voor de
periode 2021-2024begroot op!331.500per jaar.
De stijging in 2021 valt voornamelijk te verklaren uit
het aanpassen van onze plannen aan de telkens
veranderendeomstandigheden vanwegecorona. Dit
betekende veel extra uren voor planning en voor het
opzetten en uitvoeren van ons alternatief voor de
lockdown:Zing je sterk. Erwaren extra uren nodig
voor fondsenwerving omdeprojecten te bekostigen
diewewilden laten doorgaan. Naast dit alles gaven
weookdegeplande reguliere concerten voor zover
dat ging tussen de lockdownsdoor. Hieronder volgt
een verdere toelichting opdebaten en lasten in 2021.

Baten
Publieksinkomsten
In 2021waren de totale publieksinkomsten uit
binnen- en buitenland!40.018. Dit bedrag is fors
lager dan de! 112.500per jaar die begroot is voor
de periode 2021-2024.Dit valt te verklaren door de
tegenvallendeboekingen in het buitenland, een groot
aantal geannuleerde concerten (15 in totaal) en het
feit dat het publiek na de lockdownniet
vanzelfsprekenddewegnaar de concertzaalwist
terug te vinden. Erwas in 2021 vanuit zalen in binnen-
en buitenland geen compensatie voor de
geannuleerde concerten. Een klein deel van de
geplande uitkoopconcerten van 2021 is
doorgeschoven naar 2022.

Recette
Depublieksinkomsten uit recette (totaal! 14.515)
zijn afkomstig van 15 concerten in eigen beheer. In
2020bedroegende inkomsten uit recette! 101.252.
Dit enormeverschil is te verklaren doordat in 2020
de inkomsten uit onze online cursussen onder de

post recette in het jaaroverzicht zijn opgenomen. Het
aandeel aan recette voor optredens bedroeg in 2020
!24.304. In 2021 zijn de inkomsten uit online
producten opgenomenonder depost 3b: overige
directe inkomsten.

Degemiddelde recette voor deperiode 2021-2024
is begroot op! 17.500.Dedaling in inkomsten ten
opzichte van debegroting voor 2021-2024valt te
verklaren uit de lager uitvallendepublieksaantallen
door de lang aanhoudende coronamaatregelen en
demoeizame terugkeer van het publiek naar de
concertzalen toen de versoepelingen opgang
kwamen.

Uitkoop en partage
De totale opbrengsten uit uitkoopconcerten
bedroegen in 2021!20.003.Dat is aanzienlijk lager
dan degemiddelde begroting over 2021-2024 (!
75.000per jaar). Deze dalingwordt veroorzaakt
door de annulering van 7 uitkoopconcerten vanwege
Covid-19 en de terugloop in de boekingen doordat
demarkt op slot zit en zalen eerder geannuleerde
voorstellingenmoeten inhalen. Degemiddelde
uitkoopsomwas!2.440per concert, een stijging
ten opzichte van 2020, toen degemiddelde uitkoop
! 1.866bedroeg.

Voor deperiode 2021-2024 zijn op basis van de
ervaringen in voorgaande jaren geen concerten op
partagebasis voorzien. In 2021was er echter een
eerste partageconcert,waarvan de uiteindelijke
inkomsten! 1.500bedroegen.We zien het aantal
concerten oppartagebasis in 2022 verder stijgen en
voorzien datmeer zalen in de komende jaren in de
richting van deze constructie zullen bewegen.
AangezienWishful Singing ook al veel eigen
concerten (volledig eigen risico opbasis van recette)
organiseert vanwegede lastigemarkt, betekent dit
dat een groter deel van het risico van een
fluctuerendemarkt bij het ensemble komt te liggen.

Buitenland
Het gemiddelde aan begrote inkomsten uit
buitenlandse concerten voor deperiode 2021-2024
bedraagt!20.000. Erwaren in 2021 vanwegede
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pandemiewederomweinig inkomsten uit
buitenlandse concerten (!4.000). Sinds de
pandemie ligt de internationalemarkt nagenoeg stil
– de concerten diewel geboektwaren,werden
geannuleerd. Er stond één (uitgesteld) concert
gepland in Zwitserland,wat opnieuwniet doorging.
Voor 2022 staan er (nog) geen boekingen in het
buitenland in de agenda. Voor 2023 staan al een paar
buitenlandse boekingen,maar de verwachting is dat
het aantal buitenlandse boekingen ookdan nog niet
op het niveau van voor depandemie zal zijn.

Sponsorinkomsten en overige inkomsten
Wishful Singing heeft in 2021 geen inkomsten uit
sponsoring ontvangen. Dit sluit aan bij de begroting
voor 2021-2024. Er zijn in 2021 uit tweecoproducties
vergoedingen ontvangen. Dit betrof een
samenwerkingmetDeVereeniging in Nijmegen voor
het interactieveZing je sterkZomerconcertmet
livestreamen het ontwikkelen vanZing je sterk in
samenwerkingmetStichtingWishfulMusic
Education. In de begroting voor 2021-2024waren
geen coproducties voorzien: beide coproducties zijn
een reactie opdepandemie.Weverwachten ook in
de komende jaren inkomsten uit coproducties te
ontvangen.

Deoverige directe inkomsten bestonden uit besloten
optredens, uitkoopsommenvoor tv- en radio-
optredens, cd-verkoopen inkomsten uit online
producten. Het totaalwas!36.983en valt daarmee
hoger uit dan debegrote!27.500 voor deperiode
2021-2024.De stijging komt door het geven van
meer besloten optredens dan begroot en door de
toen nog niet voorziene ontwikkeling van de verkoop
van online producten.

Bijdragen particulieren, inclusief vrienden
Debijdragen van particulieren bedroegen in 2021!
20.506en zijnmet!5.425gestegen ten opzichte
van 2020, door een succesvolle crowdfundingsactie
voor het projectZing je sterk. De bijdrage van
particulieren is voor de periode 2021-2024begroot
op! 14.000per jaar.

Bijdragen van bedrijven en private fondsen
Debijdragen uit private fondsen bedroegen in 2021 in
totaal!49.000enwaren voor een groot deel
bestemdvoor het uitvoeren van het projectDer
müdeTod. De oorspronkelijk tournee van dit project
was nog voor de coronapandemie begon uitgedacht,
en zou in reguliere zalen en in bioscoopzalen
uitgevoerdworden. Ten tijde van de aanvraagwasde
pandemie begonnen en hieldenweal rekeningmet

minder publiek,maar toen deeffecten van de
anderhalvemeter steeds duidelijkerwerden en de
maatregelen aanhielden, hebbenwebesloten omde
concerten te gaan uitvoeren in kerken.Opdeze
locatieswas er aanzienlijkmeer ruimte, zodatwe
meer publiek konden ontvangen binnen demarge
van demaatregel van anderhalvemeter afstand.We
denken dat dit ook daadwerkelijk totmeer publiek
heeft geleid,want het gemiddeld aantal bezoekers
was nu67personen per concert, terwijl we in de
kleine theaters en bioscoopzalen voor ongeveer 30
per personen per concert zouden hebbengespeeld.
Het spelen op kerklocaties zonder reeds aanwezige
techniek zorgdeechterwel voor extra kosten voor
het huren van apparatuur, zoals verlichting,
geluidsapparatuur en het 4:3-schermomdefilm te
kunnen vertonen. Deze kosten hebbenwekunnen
dekkenmet behulp van de coronabijdrage van het
FondsPodiumkunsten.

Publieke subsidies en bijdragen
Net als in 2020 heeftWishful Singing in 2021 boven
op het standaardmeerjarige subsidiebedrag van het
FondsPodiumkunsten extra geld gekregen in het
kader van de coronasteunpakketten van de
Rijksoverheid. Dit extra geld is grotendeels besteed
aan dedoorbetaling van onze zzp’ers voor concerten
die geannuleerdmoestenworden vanwege
Covid-19. Daarnaast is dit geld gebruikt voor het
dekken van deextra kosten die de tournee vanDer
müdeTodmet zichmeebracht (zie boven). Doordat
er financiële ruimtewasomvan speellocatie te
veranderen kondende 15 geplande concerten
doorgang vinden en konden onze zangeressen,
producent en externe technicus toch uitbetaald
worden.

Het FondsPodiumkunsten heeft in 2021 een
voorschot uitbetaald voor het vierde kwartaal van
2024.Dit voorschot staat niet op dewinst- en
verliesrekening,maar staat als langlopende schuld
opdebalans vermeld.

Naast de subsidie van het FPKheeftWishful Singing
in 2021 ook nog! 19.951 ontvangen uit overige
publiekemiddelen. Dit bedrag bestaat uit de
TegemoetkomingVaste Lasten in kwartaal 1 en 2 en
uit deHR-voucher van hetCAOP, diewij besteed
hebben aan een coachingstraject rondomdiversiteit
en inclusie.
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Eigen- en andere-inkomstenquote
Deeigen inkomsten in 2021 bedroegen49,43%van
de totale baten,waarmee ruimschoots hetminimaal
vereiste percentage van 20,38%behaaldwerd.

De andere-inkomstenquote komtmet 54,38% iets
hoger uit, door de extra ontvangen
overheidsmiddelen via deTVLenHR-voucher.

Lasten
Beheerlastenmaterieel
Debeheerlastenmaterieel bedroegen! 17.502, een
daling van de kosten ten opzichte van 2020, toen de
beheerlasten!20.947bedroegen. Dezedaling
wordt veroorzaakt door lagere verzendkosten door
het gebruik van partijenpost en door een daling van
debanktransacties ten opzichte van vorig jaar. De
gemiddelde beheerlasten voor deperiode
2021-2024 zijn begroot op! 10.550.Wemaken
echter een groei in activiteiten door en de
bankkosten zijn toegenomen vanwegeeengrote
stijging van transacties via onze eigen ticketservice
enwebshop.Weverwachten dat de beheerlasten
hierdoor ook in de komende jaren hoger zullen zijn
dan begroot.

Beheerlasten personeel
Debeheerlasten personeel bedroegen in 2021
! 102.129 en zijn ongeveer gelijk aan 2020
(! 109.209). Voor demeerjarenperiode is er
! 78.380begroot. De stijging heeft verschillende
redenen:

Deorganisatie is gegroeid van 1,7 fte in 2019 via 2,3
fte in 2020 naar 2,54 fte in 2021.Wishful Singing
heeftmetZing je sterk enDermüdeTod twee zeer
grote producties gerealiseerd. Hierin is veel extra tijd
geïnvesteerd door de zakelijk leider, de producent en
demarketingmedewerker. Daarnaast heeft de
zakelijk leider assistentie gekregen van een zakelijk
coördinator. Ook zijn alle uurlonenmet!2,50
geïndexeerd om in de richting van een beloning
conformdeCAOMuziekensembles te groeien.Ook
vallen de niet eerder voorziene kosten voor het
coachingstraject diversiteit en inclusie onder deze
post.

Activiteitenlastenmaterieel
Deactiviteitenlastenmaterieel voorbereiding
bedroegen! 15.318 enwijken daarmee nauwelijks
af van de voor 2021-2024begrote! 15.930.

De activiteitenlastenmaterieel uitvoering zijnmet!
43.863flink hoger dan in 2020 (!24.647) en dan in
de begroting 2021-2024 (!23.505). Dit komt
grotendeels door de extramateriële kosten die de
uitgebreide tournee van het projectDermüdeTod
met zichmeebracht.

Marketing
Voor deperiode 2021-2024 is er gemiddeld!44.170
per jaar begroot voormarketingkosten. In 2021 viel
deze postmet!48.554 iets hoger uit.We hebben
een volledig nieuwehuisstijl laten ontwikkelen
waarbij onder andere de helewebsitemoestworden
aangepast. Het bedrag in 2020was! 18.348.Dit
verschil valt te verklaren uit het feit dat de
personeelslastenmarketeer in 2020 nogwaren
opgenomenonder depost beheerlasten personeel.
Voor debegroting 2021-2024 zijn deze lasten
opgenomenonder depostmarketing.

Educatie
In de pilot in juni vanZing je sterkwerdende
zangdocenten die opwekelijkse basis via Zoom
lesgaven vanuitWishful Singing betaald. Vanaf de
tweede ronde in septemberwerden deze kosten
direct betaald vanuit StichtingWishfulMusic
Education.

Activiteitenlasten personeel voorbereiding
Deactiviteitenlasten personeel voorbereiding
bedroegen in 2021!36.691 en in 2020!52.269.
Een aanzienlijk deel van dewerkzaamheden
gebeurde in het kader van de coproductieZing je
sterk. Het grootste deel van de kosten,waaronder
voorbereidingskosten voor onze eigen zzp’ers voor
Zing je sterk, is echter opgenomen in het bedrag
onder ‘lasten coproducties’. De inkomsten voor onze
eigen zzp’ers bleven nagenoeggelijk. De
activiteitenlasten personeel voorbereiding blijven,
doordat de kosten zijn opgenomenonder
coproductie, ver onder debegrote! 74.970 voor de
periode 21-24.

Activiteitenlasten personeel uitvoering
Deactiviteitenlasten personeel uitvoering
bedroegen in 2021!80.905.Dit bedrag komt in
grotemate overeenmet de!81.675die voor de
periode 2021-2024begroot is. Ondanks de
annulering van veel reguliere concerten zijn er
uiteindelijk nog steeds veel activiteiten uitgevoerd,
zoals tv- en radio-opnames. Daarnaastwerden de
geannuleerde concerten vergoed voor zowel
zangeressen en producent (allen zzp’er).
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Lasten coproducties
Zoals hierboven vermeld, heeftWishful Singing in
2021 tweecoproducties uitgevoerd. De kosten die
hier rechtstreeks op terug te voeren zijn, zijn onder
deze post opgenomen.De lasten coproducties
komenovereenmet debaten coproducties.

Exploitatieresultaat en
bestemmingsreserve
Het exploitatieresultaat over 2021 bedraagt
! -14.038.Wesluiten het jaar afmet een verlies,wat
grotendeels te verklaren is uit het feit dat er een
aanzienlijk aantal concerten is geannuleerd en uit de
lage bezoekerscijfers bij de tournee vanDermüde
Tod, beide veroorzaakt door depandemie.

Debestemmingsreserve die in 2020ontstaanwas
door het positieve resultaat over dat jaar, is in 2021
gebruikt omeendeel van het verlies te dekken. De
rest van het verlieswordt gedekt door de algemene
reserve, die na sluiting van het boekjaar op!53.687
uitkomt. Daarmee is de financiële positie vanWishful
Singing nog steeds gezond.

Conclusie
Het boekjaar 2021 is gezien de zeer onzekere situatie
omtrentCovid-19 redelijk afgesloten. Alle
inspanningen omvervangende activiteiten te
initiëren kosten ook extra geld en zijn helaas niet
meteen kostendekkend te realiseren.Wehebben
echter goede hoopopeen redelijk herstel van de
concertmarkt in de komende jaren, al zal concerten
geven in de huidige post-coronafase grotere risico’s
met zichmeeblijven brengen. Daarnaast zijnwe zeer
verheugdmet de nieuwe initiatieven diewedoor
deze bijzondere situatie hebbenweten op te zetten
en daarmeewederomveelwerk voor onze zzp’ers
hebben kunnen genereren ondanks de lockdown.
Daarbij houdtWishful Singing ook na compensatie
van het geringe verlies van dit jaar voldoende
reserve over omookde komende jaren de
continuïteit tewaarborgen, gecalculeerde risico’s te
kunnen nemenenwellicht kleine investeringen te
doen.
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5. Organisatie

Wishful Singing bestaat uit vijf zangeressen, die 
samen de vaste kern van het ensemble vormen. Zij 
werken als zzp’ers in opdracht van stichting Wishful 
Singing. Naast de artistieke en uitvoerende 
zangwerkzaamheden nemen zij een aantal zakelijke 
taken van Wishful Singing  voor hun rekening.  Het 
gaat hierbij om fondsenwerving, pr, artistieke 
ontwikkeling en educatie. De omvang van de 
zakelijke taken naast het zingen is gemiddeld 0,23 
fte per zangeres, voor de zakelijk leider is dit 0,54 
fte. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding. Onze 
ondersteunende freelancemedewerkers (op het 
gebied van productie, marketing, relatiebeheer etc.) 
werkten in 2021 gemiddeld 0,37 fte per persoon 
voor het ensemble. Het totaal aantal fte van de 
organisatie was in 2021 2,54.

Onze vaste freelancemedewerkers waren in 2021:

1. Anne-ChristineWemekamp, zakelijk leider
(tevens zangeres)

2. Erik Laarman, zakelijk coördinator
3. MarleenPaping,marketing en pr-medewerker
4. MariaGoetze, artistiek programmeur (tevens

zangeres)
5. Marleen vanOs, fondsenwerving (tevens

zangeres)
6. Marjolein Stots, artistieke ontwikkeling en

planning (tevens zangeres)
7. Stella Brüggen, contentmanager socialemedia

(tevens zangeres)
8. IreneDoolaard, communicatiemedewerker

Wezijn heel blij met onze vaste vrijwilliger die de
webshoporders verwerkt. Vrijwilligers voorWishful
Singing ontvangen voor hunwerkzaamheden een
vrijwilligersvergoeding conformde richtlijnen van de
Belastingdienst.

Professionalisering
Voor zaken als het professionaliseren van de interne
bedrijfsvoering en demarketingstrategie hurenwe
regelmatig externe deskundigen in. Zowaren in 2021
KarenSmit (organisatie- en strategisch adviseur) en

Merel Dercksen (financieel en strategisch adviseur)
belangrijk voor onze zakelijke ontwikkeling.

Wevolgden een training bij NeilWallace enFrank
Veenstra vanUnusual Suspects.Onder hun
begeleiding verdieptenweons in
acquisitiestrategieën en namenweonze organisatie
onder de loep.Wishful Singingmaakt sinds 2019 een
sterke groei door.Wehebben in 2021 concrete
plannen gemaakt voor het herstructureren van de
organisatie. Anne-ChristineWemekamp is vanaf 1
januari 2022 artistiek leider en vormt dedirectie van
Wishful Singing. Per 1 januari krijgtWishful Singing
ondersteuning vanBabetteGreiner, zakelijk leider a.i.
Doel is omvanaf april 2022een vaste zakelijk leider
aan te trekken.

Sinds 2020 vormt projectevaluatie een vast
onderdeel van onze bedrijfsvoering.We trekken
lering uit elk project,waardoorweonze activiteiten
zowel op artistiek als organisatorisch vlak naar een
hoger plan kunnen tillen. In 2021 zijn tweegrote
projecten in het bijzonder van invloedgeweest op
onze professionalisering:Zing je sterk enDermüde
Tod.

Zing je sterk heeft ons veel geleerd over het
aanbieden van online diensten, de communicatiemet
een groot aantal verschillende externe partijen, het
werkenmet externe zzp’ers (docenten vanZing je
sterk), het overdraagbaarmaken van kennis en het
samenwerkenmet partners binnen en buiten de
culturele sector.

MetDermüdeTod zijnwegegroeidwat betreft het
ontwikkelen en uitvoeren van een reeks concerten in
eigen beheer en hebbenweveel geleerd op het
gebied van productie enmarketing.

Code culturele diversiteit
Wishful Singing ziet diversiteit als eenmeerwaarde
voor de samenleving: een gemeenschapwaar
iedereen gelijkwaardig is ongeacht kleur, gender,
leeftijd of een beperking. Het ensemble streeft
ernaar omeenbreder publiek te bereiken enwerkt
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daaromsamenmetmensen die kunnen bijdragen
aan het verwezenlijken van dit doel, zowel op het
podiumals in de organisatie.

Bij ruimte in de (brede) organisatie van onze
activiteiten blijvenwebewustwerven opdiversiteit
en inclusie. Bij het aantrekken van nieuwe
zangeressen en zakelijkmedewerkers,maar ook bij
artistieke samenwerkingen lettenweopdiversiteit
en opde verhoudingman/vrouw.

Een paar voorbeelden: bij het projectDermüdeTod
werktenwe samenmet deSyrische percussionist
Modar Salama. Zijn bijdrage aan de voorstelling,
waarin hij ookArabische drumsbespeelde, verrijkte
de voorstelling op artistiek vlak in hogemate. Voor
het projectZing je sterkwasde artistieke bijdrage
van gastzangersDamani LeidsmanenMadhuSingh
van grotewaarde. Doormeer diversiteit in ons
aanbodop te nemen, herkennenmeer deelnemers
zich in het aanbod, dat daarmeebeter aansluit bij een
bredere doelgroep.

De zangeressen en backoffice vanWishful Singing
volgen sinds 2021 een professionaliseringstraject
met cultureel antropoloog en socioloogSiela
Ardjosemito-Jethoe, trainer op het gebied van
diversiteit en inclusie. In een aantal sessiesmet het
hele teamnemenweonder de loep hoewe
diversiteit en inclusie vanuit een gezamenlijk en
gedeeld perspectief in de bedrijfsstrategie kunnen
integreren. Dit geldt voor de bredeorganisatie en
gaat zowel over personeel als over de vraag hoe je
diversiteit en inclusie onderdeelmaakt van het
creëren van nieuweprogramma’s en hoe je daar je
publiek inmeeneemt. In die zin gaat de coaching ook
over programma’s, partners en publiek.

In het verlengde van deze coaching hebbenwevoor
het projectDermüdeTod samenmetSiela
Ardjosemito-Jethoe eenwebinar voor ons publiek
georganiseerd over de vaak stereotype en
racistische beeldvorming inDermüdeTod (zie
hoofdstuk 1). Door ditwebinar te organiseren hebben
weons publiek laten delen in de vragen en dilemma’s
die opkomen rondomhet uitvoeren van een 100 jaar
oud kunstwerkmet stereotypebeelden op het
gebied van cultuur en gender.Wevonden het
belangrijk omhet publiek een context te geven bij het
vertonen van de film– zonder het bieden van deze
context zoudenwehebbenbijgedragen aan het
klakkeloos reproduceren en in stand houden van
stereotypebeelden. Naast het organiseren van het

webinar hebbenweons publiek ook nogop andere
manieren geïnformeerd: doormiddel van een korte
inleiding voorafgaand aan elk concert en in het
programmaboekje hebbenweaandacht gevraagd
voor demanierwaarop stereotypebeelden ons
bewust en onbewust kunnen beïnvloeden.

GovernanceCodeCultuur
Wishful Singing onderschrijft deGovernanceCode
Cultuur en past deze al sinds deoprichting van de
stichting toe.

Wishful Singingwordt 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 doormiddel van
kennisoverdracht en het inzetten van het eigen
netwerk, en houdt controle over een juiste balans van
dewerkzaamheden.

Sinds 2019 bestaat het bestuur vanWishful Singing
uitGertien Smits,Mattijs van deWoerd enGertjan
Nederbragt. Bij het selecteren van deze
bestuursleden is gekeken naar een combinatie van
expertise opdiverse relevante gebieden (financiën,
communicatie en bedrijfskunde), 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 op dewebsite. In december 2021 zijn
GertienSmits enMattijs van deWoerd begonnen
aan hun tweede termijn; ookGertjanNederbragt
blijft aan en start eindmaart 2022met zijn tweede
termijn.

Onze bestuursleden behartigen onze belangen
op integere, objectieve en onbevooroordeeldewijze.
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 diewehieromtrent
hebben geformuleerd, zijn in de
bestuursvergaderingen genotuleerd en vastgelegd
in een directiereglement. Ookde
verantwoordelijkheden van de zakelijk leider zijn in
dit reglement opgenomen. Naar aanleiding van de
wijziging van directiestructuur (naar artistiek en
algemeendirecteurmet daarnaast een zakelijk
leider) begin 2022 zal dit reglementworden
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Fair practice
StichtingWishful Singingwil niet alleen
betekenisvolle artistieke projecten vormgeven,maar
ook eenbetekenisvollewerkgever zijn. Binnen het
teamhanterenwij een duidelijke planning en een
heldere taakverdeling. Bij het opstellen van onze
planning houdenwe rekeningmet dewerkdruk en de
belastbaarheid van onzemedewerkers.

In juni 2020presenteerdeminister van Engelshoven
een steunpakket voor de cultuursector omhet acuut
wegvallen van depublieksinkomsten door de
lockdown te compenseren.Wishful Singing heeft
deze bijdrage aangewendomde zzp’ers die voor het
ensemblewerken voor hun gederfde inkomsten te
compenseren. Dit betreft zowel de zangeressen als
de producent. Daarnaast is er een bedrag besteed
aan het compenseren van de tegenvallende
inkomsten uit kaartverkoop voorDermüdeTod–
wat indirect ook ten goede kwamvande uitbetaling
van zzp'ers.

Bij de uitbetaling van de zzp’ers die voor de stichting
werkzaamzijn, hanterenwede richtlijnen uit deCAO
Muziekensembles.Momenteel kunnenweonze
zzp’ers nog niet volledig uitbetalen conformhet
aantal opgebouwdeervaringsjaren.Wewillen
toegroeien naar een situatiewaarin ditwelmogelijk
is.

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

Conclusie
In 2021 heeftWishful Singing haar vindingrijkheid
wederomsterk kunnenmanifesteren.Met sterke
sociale en culturele partnersCWZ,WishfulMusic
Education enTivoliVredenburg heeft het ensemble in
een paarmaanden tijd hetZing je sterk-programma
op touwgezet. Bovendien is hetWishful Singingmet
dit programmaopnieuwgelukt omveel zzp’ers aan
hetwerk te houden. Daarnaast blijkt dat het
programmawezenlijk verschil maakt voor de
deelnemers: het onderzoek i.s.m. hetCanisius
WilheminaZiekenhuis laat significante positieve
resultaten zien.

DoorDermüdeTod in eigen beheer te organiseren,
konWishful Singing deplanning van data en locaties
snel aanpassen toen het project door de lockdown
ende 1,5-meter-restricties in hetwater dreigde te
vallen.Ondanks de zware omstandigheden is het
ensemble niet alleen blijven functioneren,maar
gegroeid als professionele organisatie, zowel
kwantitatief als kwalitatief. Dynamisch enwendbaar
kwamhet ensemble tot onderbouwdebeslissingen,
bleef daaromactief, en vergrootte haar
zichtbaarheid. Dit alles geheel volgens de
kernwaarden: hoogstaandemuzikale kwaliteit en
verbinding.

Naambestuurder: Handtekening bestuurder:

GertienSmits
Voorzitter
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Aan het bestuur van 

Stichting Wishful Singing

Hongarenburg 261

2591 VM den Haag

Rotterdam, 21 feb 2022

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 2021 hebben verricht.

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 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 31-12-2021

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 7.796    8.419  

Totaal Vaste Activa 7.796       8.419       

Vlottende activa
Voorraden 7.664    5.540  

Vorderingen 85.915  55.488 

Liquide middelen 14.936  31.303 

Totaal Vlottende activa 108.515   92.332     

TOTALE ACTIVA 116.311  100.751 

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve 53.687  67.725 

Bestemmingsreserve -           26.487 

Totaal Eigen Vermogen 53.687     94.212     

Langlopende schulden
Langlopende schulden 31.375  -          

Totaal langlopende schulden >1 jaar 31.375     -              

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 31.249  6.539  

Totaal Kortlopende schulden < 1 jaar 31.249     6.539       

TOTALE PASSIVA 116.311  100.751 

31-12-21

¼
31-12-20

¼
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Stichting Wishful Singing

Winst- en verliesrekening

2021 2020

¼ ¼
BATEN

1a Publieksinkomsten binnenland

-recette 14.515     101.252   

-uitkoop 20.003     18.660     

-partage 1.500       3.341       

1b Publieksinkomsten buitenland 4.000       -           

1 Publieksinkomsten totaal 40.018     123.253   

2 Sponsorinkomsten

3a Baten coproducties 48.764     24.000     

3b Overige directe inkomsten 36.983     34.696     

3 Totaal overige inkomsten 85.747     58.696     

4 Totaal directe opbrengsten 125.765   181.950   

5 Indirecte opbrengsten

6a Bijdrage particulieren 20.506     15.081     

6b Bijdragen bedrijven -           -           

6c Bijdragen private fondsen 49.000     12.500     

6d Bijdragen goede doelen loterijen -           -           

6e Overige private bijdragen -           -           

6 Totaal bijdragen uit private bijdragen 69.506     27.581     

7 Totaal eigen inkomsten 195.271   209.530   

8 Meerjarige subsidie FPK 179.836   175.398   

9 Meerjarige subsidie provincie -           -           

10 Meerjarige subsidie gemeente -           -           

11 Meerjarige subsidie overig -           -           

12 Overige bijdragen uit publieke middelen 19.951     -           

13 Totaal publieke subsidies en bijdragen 199.787   175.398   

14 Totale baten 395.059  384.928  
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Stichting Wishful Singing

Winst- en verliesrekening

2021 2020

¼ ¼

LASTEN

2.2 Lasten

1 Beheerslasten personeel 102.129   109.209   

2 Beheerslasten materieel 17.502     20.947     

3 Totale beheerslasten 119.630   130.155   

Activiteitenlasten personeel voorbereiding 36.691     52.269     

Activiteitenlasten personeel uitvoering 87.582     95.207     

4 Activiteitenlasten personeel 124.273   147.476   

Activiteitenlasten materieel voorbereiding 15.318     14.127     

Activiteitenlasten materieel uitvoering 43.863     24.647     

Marketing 48.554     18.348     

Educatieve activiteiten 8.694       -              

5 Activiteitenlasten materieel 116.428   57.122     

6 Lasten coproducties 48.764     24.000     

7 Totale activiteitenlasten 240.701   204.598   

8 Totale lasten 409.095 358.753 

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering -14.037   26.175    

10 Saldo rentebaten/lasten -1            7              

11 Saldo bijzondere baten/lasten -              304          

-1            312          

12 Exploitatieresultaat -14.038    26.487     
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Stichting Wishful Singing

Toelichting balans

Activa

31-12-21 31-12-20

¼ ¼
Materiële vaste activa

Apparatuur 7.796   8.419   

Voorraden

Voorraad CD's 7.664   5.540   

Kortlopende vorderingen

Debiteuren 30.342 49.056  

Omzetbelasting 2020 8.573   6.433    

Nog te factureren omzet 47.000 -           

85.915 55.488  

Liquide middelen

Rabobank 1552.50.841 7.328   3.094   

Rabobank 3630820905 Spaarrekening 7.515   27.515 

Paypall -       601      

Kas 93        93        

14.936 31.303 

Passiva

31-12-21 31-12-20

¼ ¼
Algemene Reserve

stand per 01-01 67.725 67.725     

Resultaat lopend boekjaar 14.038- -          

stand per 31-12 53.687 67.725     

Bestemmingsreserve

Mutaties bestemmingsreserve project 'Zing je sterk' -       16.487     

Mutaties bestemmingsreserve nieuwe huisstijl en website -       10.000     

-       26.487     

Langlopende schulden

Voorschot Fonds Podiumkunsten 31.375 -          

Kortlopende schulden

Crediteuren 10.420 5.039       

Omzetbelasting 2021 8.684   -          

Vooruitontvangen bedragen (recettes) 2.570   -          

Te betalen kosten 8.075   -          

Te betalen administratiekosten 1.500   1.500       

31.249 6.539       

6



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 2021 tot en met 31 december

2021.

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 2021

Omzet BTW hoog 13.368 

Omzet BTW laag 5.626  

BTW over aankopen in EU (ICP) -           684     

19.678 

Voorbelasting 67.927 

Saldo 48.250- 

-          

te betalen/te vorderen 48.250- 

Aangifte Omzetbelasting 2021

Omzet Omzet Omzet btw btw BTW

hoog laag EU 21% 9% ICP voorbelast subtotaal saldo

1e kw 1.968   7.455     413         671     8.731     -7.647    -7.647   

2e kw 4.735   3.407     994         307     38      15.246   -13.907  -13.907 

3e kw 2.784   22.270   584         2.004   20.715   -18.127  -18.127 

4e kw 54.178 29.553   4.000   11.377     2.642   278    22.868   -8.571    -8.571   

63.665 62.685   4.000   13.368     5.624   316    67.560   -48.252  -48.252 

Nog te betalen/te vorderen: 2         
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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 1-1-2021 tot en met 31-12-2021.

Bestemming resultaat

+HW�EHVWXXU�KHHIW�EHVORWHQ�KHW�YHUOLHV�RYHU������DG��¼���������WRH�WH�YRHJHQ�DDQ
de algemene reserve.

Voorzitter Penningmeester Secretaris
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Gertien Smits Gertjan Nederbragt Mattijs van de Woerd


