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BESTUURSVERSLAG

Verslag van de raad van toezicht  

De raad van toezicht is ingevolge de statuten per 1 augustus 2013 benoemd door de raad van 
bestuur van de NPO. Voordracht en benoeming hebben plaatsgevonden conform art. 10 van de 
statuten van de Stichting Omroep Muziek (hierna: SOM). Alle leden zijn in eerste instantie benoemd 
voor een periode van 3 jaar. 

Samenstelling 

De samenstelling van de raad is in 2016 gewijzigd door het toetreding van de heer mr. J.R. van 
Angeren per 26 april 2016. In de voorgaande periode trad mevrouw drs. J.J. van der Wijk op als 
voorzitter a.i. 

De raad bestaat per 26 april 2016 uit de leden:  

 De heer mr. J.R. van Angeren (voordracht NTR)  
 Mevrouw drs. J.J. van der Wijk  (voordracht AVRO)   
 De heer K.G. Samplonius   (voordracht NTR, AVRO en TROS)  

Conform de Governance Code Cultuur en de statuten van de SOM (art. 10 lid 5) treden de leden 
van de raad volgens een vastgesteld rooster van terugtreden terug, per jaar één lid van de raad. 
Terugtredende leden kunnen twee keer worden herbenoemd.  
Een nieuw rooster van aftreden is vastgesteld tijdens de raad van toezicht vergadering van 27 juni 
2016. De heer Samplonius gaf te kennen geen nieuwe periode van 3 jaar te ambiëren, voor hem zal 
in de loop van 2017 op voordracht van de NTR en AVROTROS een nieuw lid toetreden. 

Vergoeding 

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen honorarium. Zij krijgen jaarlijks vacatiegeld ter 
grootte van € 1.500 (voorzitter) en € 1.000 (leden). 

Vergaderingen 

De raad van toezicht is in 2016 zeven keer bijeen geweest, in aanwezigheid van de directeur van de 
SOM. Soms waren bij de vergaderingen van de raad van toezicht ook leden van het management 
team aanwezig, met name als voor hen relevante onderwerpen op de agenda stonden. 

Naast de formele vergaderingen van de raad is er veelvuldig overleg geweest tussen de voorzitter 
en de directeur, en tussen leden van de raad van toezicht en de directeur. Tevens heeft er tweemaal 
een overleg plaatsgevonden tussen de raad van toezicht en de Ondernemingsraad.  

De raad van toezicht heeft in 2016 de jaarrekening 2015 van SOM en USP met de accountant 
besproken en vastgesteld. 
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Agenda 

In de vergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen behandeld. 

 De financiële resultaten 2016 en vooruitzichten 2017 
 Aanscherping van de visie en strategie Meerjarenbeleidsplan SOM 2016 – 2020 
 Advies Raad voor Cultuur en Nederlandse Publieke Omroep 
 Opvolging directeur SOM 
 Zoektocht chef-dirigenten Radio Filharmonisch Orkest & Groot Omroepkoor 
 De stagnatie rond het tot stand komen van een nieuwe CAO 
 Preventief Medisch Onderzoek  
 Flexibilisering en leeftijdsgeboden beleid rond het Groot Omroepkoor 
 Vaststelling beleid rond Marketing en Communicatie 
 De actuele stand van zaken in relatie met stakeholders als NAT-partners, Raad van Bestuur 

NPO, het Directoraat Media en Creatieve Industrie OCW, Gemeente Hilversum 
 Projectplan digitalisering Muziekbibliotheek 
 De beperkte kantoorcapaciteit 
 Groot Onderhoud Muziekcentrum van de Omroep 
 Werving extra leden raad van toezicht 

Structureel gezonde resultaten uit gewone exploitatie 

De raad van toezicht toont zich met de directie bezorgd over de structurele financieringsstromen. Zo 
houdt de te geringe indexering geen gelijke tred met de autonome ontwikkeling van o.a. de 
arbeidskosten. Laat staan dat de SOM in staat is om de salarissen van het personeel op bescheiden 
wijze te verruimen. Zoals ook vorig jaar vastgesteld, is er daarnaast nauwelijks financiële ruimte voor 
adequaat beleid rond leren & ontwikkelen, een leeftijdsbewust HR-beleid of optimalisatie van de ICT-
processen. Dit creëert grote druk op de beschikbare middelen.  
De extra baten uit verhuur zijn weliswaar groeiende, maar dienen als geheel ingezet te worden voor 
de bekostiging van de reguliere activiteiten. 2017 zal daarnaast een extra focus vragen op het 
vastgoed-beleid van de SOM, en met name op het groot onderhoud van het Muziekcentrum van de 
Omroep.  

Omdat de SOM stellig binnen de budgettaire bandbreedte van de bijdrage uit de Mediawet en uit 
de bijdrage vanuit Geld op Schema wil opereren, zal onverminderd de focus moeten liggen op 
efficiënt beleid en het verbeteren van het rendement op alle producties.  

Waardering 

De raad van toezicht heeft ook 2016 met grote waardering de prestaties van orkest en koor 
gadegeslagen. Hij is met name voor de musici blij met de erkenning zoals die spreekt uit de 
toekenning van de Concertgebouwprijs 2017 in maart 2017.  
Ook is de raad van toezicht zich bewust van de grote inzet van de staf en kantoororganisatie; het is 
opmerkelijk wat er gepresteerd wordt met de beperkte kantoorcapaciteit. De raad is allen hiervoor 
zeer erkentelijk.  
Ook is de raad bijzonder blij met de sterk verbeterde relatie met de NAT-partners en de NPO, Radio 
4 in het bijzonder. Als productiehuis van symfonisch/vocale muziek ten behoeve van de publieke 
omroep is een productieve en inspirerende samenwerking met deze stakeholders essentieel.  
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Verslag van de directie 

Het jaar 2016 is het derde volledige productiejaar en volledige financiële boekjaar van de Stichting 
Omroep Muziek (hierna: SOM).  

De SOM is de (rechts-)opvolger van de Stichting Muziekcentrum van de Omroep (MCO). De SOM 
is hiermee de rechtspersoon die sinds 1 augustus 2013 het bedrijf voert waarin zijn opgenomen de 
volgende ensembles en/of functies: 

 Het Radio Filharmonisch Orkest  
 Het Groot Omroepkoor 
 De omroepserie NTR ZaterdagMatinee 
 De omroepserie AVROTROS Vrijdagconcert ( 

 2014: AVROTROS Vrijdag van Vredenburg) 
 De omroepserie Zondagochtendconcert (in samenwerking met AVROTROS en Concertgebouw) 
 Het Muziekcentrum van de Omroep (vastgoed Heuvellaan 33) 

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 

Stichting Omroep Muziek 
Statutaire vestigingsadres: Heuvellaan 33, 1217 JL in Hilversum 
Postadres: Postbus 125, 1200 AC Hilversum 
Kamer van Koophandel 41194669 
Fiscaalnummer NL803427967B01 

Stichting Uitvoering Sociaal Plan SOM 
Statutaire vestigingsadres: Heuvellaan 33, 1217 JL in Hilversum 
Postadres: Postbus 125, 1200 AC Hilversum 
Kamer van Koophandel 32109804 
Fiscaalnummer NL814749732B01 

Doelstelling 

Het doel van de SOM is het in stand houden en doen exploiteren van een omroeporkest en een 
omroepkoor en het verzorgen van de ‘Levende-Muziek-series’ van de landelijke publieke omroep 
om aldus een voorname bijdrage te kunnen leveren aan de versterking van de landelijke publieke 
mediaopdracht zoals geformuleerd in de Mediawet en het leveren van een bijdrage aan het klassieke 
muziekleven in Nederland in het algemeen. De SOM doet dat op grond van een Ministeriële 
aanwijzing ingevolge Afdeling 2.6.7 van de Mediawet.  

Bestuur en toezicht 

Vanaf eind 2015 zijn de functies van bestuurder en directeur ad interim waargenomen door de heer 
Maurits Haenen. Op 1 april 2016 is de heer Roland Kieft benoemd als nieuwe bestuurder en directeur 
van SOM en USP. 

In het verslagjaar heeft de directie geregeld overleg gevoerd en verantwoording afgelegd met en 
aan de raad van toezicht over het door haar gevoerde beleid. De directie heeft in 2016 zeven keer 
vergaderd met de raad van toezicht. Tijdens deze vergaderingen zijn de stand van zaken, 
ontwikkelingen, voortgang van het meerjarenbeleidsplan en mogelijke risico’s besproken. De 
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directeur houdt de raad van toezicht tussentijds op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. De 
directeur heeft frequent contact en overleg met de voorzitter van de raad van toezicht. 

De raad van toezicht van de SOM bestaat uit de volgende leden:  

 De heer mr. J.R. van Angeren (voorzitter) 
 Mevrouw drs. J.J. van der Wijk 
 De heer K.G. Samplonius 

Mevrouw Van der Wijk vervulde het voorzitterschap a.i. alvorens de nieuwe voorzitter toetrad. Op 
26 april 2016 is de heer Van Angeren benoemd tot de nieuwe voorzitter voor een termijn van drie 
jaar en drie maanden. 

Conform de Governance Code Cultuur en de statuten van de SOM (art. 10 lid 5) treden de leden 
van de raad volgens een vastgesteld rooster van terugtreden terug, per jaar één lid van de raad. 
Terugtredende leden kunnen twee keer worden herbenoemd.  
Een nieuw rooster van aftreden is vastgesteld tijdens de raad van toezicht vergadering van 27 juni 
2016. 

Stichting Uitvoering Sociaal Plan 

De Stichting Uitvoering Sociaal Plan SOM (USP) heeft ten doel de uitvoering van het Sociaal Plan 
van MCO/SOM ten behoeve van medewerkers waarvan, ten gevolge van door de overheid 
opgelegde bezuinigingen, de arbeidsovereenkomst (deels) beëindigd of gewijzigd is.  

De SOM en de USP hebben eenzelfde directie die sinds 1 april 2016 wordt gevoerd door de heer 
R.C. Kieft. 

Muziekcentrum van de Omroep 

In 2003 heeft de Stichting Muziekcentrum van de Omroep het pand aan de Heuvellaan 33 in 
Hilversum gekocht van het toenmalige Nederlands Omroepproduktie Bedrijf (NOB) voor € 9 miljoen. 
In de daaropvolgende jaren werd voor groot onderhoud aan het gebouw een voorziening van 
gemiddeld € 300.000 aangehouden. In de jaren 2007 tot en met 2010 werd door (aangekondigde) 
reorganisaties in 2005 en 2013 geen voorziening aangehouden. 

In 2013 werd na vier jaar een voorziening van € 700.000 aangehouden voor het groot onderhoud. 
Dit bedrag werd in 2014 verlaagd tot € 600.000 en in 2016 weer verhoogd naar € 700.000. Grondslag 
van deze voorziening waren de instandhoudingsplannen ten behoeve van Besluit Rijkssubsidiëring 
Instandhouding Monumenten (BRIM). 

In het accountantsverslag van juli 2016 heeft PricewaterhouseCoopers Accountants geconstateerd 
dat er afgeweken is van de onderhoudsplanning van het BRIM-rapport omdat de komende jaren 
alleen het meest nodige onderhoud zal worden uitgevoerd.  

In 2016 heeft het management van de SOM een eerste inventarisatie opgemaakt voor een 
gedetailleerd onderhoudsplan voor het MCO gebouw. Effectueren van methodiekverandering zal 
plaatsvinden in 2017. 
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Risicobeheersing 

Hieronder worden de voornaamste risico’s en onzekerheden beschreven waarmee de Stichting 
Omroep Muziek wordt geconfronteerd. 

Strategische ondernemingsrisico 

In 2015 eindigde de omroepconsessieperiode 2011-2015. Teneinde een aanwijzing conform artikel 
2.142a Mediawet 2008 te verkrijgen, moest de SOM, in navolging van het Concessiebeleidsplan 
2016-2020 van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), een meerjarenbeleidsplan 2016-2020 
opmaken. 

Door het vertrek van de bestuurder en directeur, Stan Paardekooper, eind 2015 is uitstel gevraagd 
en verkregen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om voor 1 maart 2016 het 
meerjarenbeleidsplan 2016-2020 in te dienen. 

Op 12 februari 2016 heeft de SOM haar beleidsplan voor de periode 2016 – 2020: “De kracht van 
samenspel” aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeboden. Met dit 
beleidsplan legt de SOM verantwoording af over de subsidie die haar is en wordt toegekend.

Het beleidsplan is opgesteld in afstemming met interne en externe stakeholders. Met leden van de 
orkestcommissie, koorcommissie, ondernemingsraad, management team en raad van toezicht zijn 
verschillende gesprekken gevoerd, de input van die gesprekken is verwerkt in het beleidsplan. De 
inhoud is afgestemd met de belangrijkste relevante partijen in het veld, waaronder medewerkers en 
de directies van AVROTROS, NTR en de Nederlands Publieke Omroep.  

Operationeel risico 

Operationeel risico betreft het risico dat ontstaat als gevolg van het falen of tekortschieten van interne 
processen, menselijke en technische tekortkomingen, en onverwachte externe gebeurtenissen. 

De SOM is producent van de Radio 4 Levende Muziek series, NTR ZaterdagMatinee en 
AVROTROS Vrijdagconcert, en de MCO muziekseries. Daarnaast is de SOM eigenaar van het 
gebouw Muziekcentrum van de Omroep waar het Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor 
repeteren, huurders in gehuisvest zijn en de MCO muziekseries plaatsvinden.  

Deze activiteiten brengen risico’s met zich mee: beschikbaarheid concertzalen, beschikbaarheid 
ensembles, beschikbaarheid pand en beschikbaarheid personeel. De werknemers van de SOM is 
er alles aangelegen om haar kernactiviteiten uit te voeren en gebruikt hier al haar resources voor. 
Voor elke productie, serie of activiteit overlegt de directie, het management en de medewerkers 
welke risico’s gelopen worden en hoe deze ondervangen kunnen worden. 

Financieel risico 

Viermaal per jaar stelt de directie een financiële rapportage op waaruit blijkt hoe de financiële 
resultaten zich ontwikkelen ten opzichte van de begroting. Deze kwartaalrapportages worden 
gedeeld met en toegelicht aan de raad van toezicht en het management team.  

In navolging van voorgaande jaren is ook in 2016 gebruik gemaakt van het beheerssysteem voor 
concertproductie en variabele kosten door het management onderling en het management en de 
directie. 
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In 2016 wordt het treasurystatuut gevolgd. Daarin zijn opgenomen de regeling voor het sturen en 
het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, 
de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. 

Wet- en regelgeving 

De SOM maakt veelvuldig gebruik van de (muzikale) diensten van remplaçanten. Het merendeel 
van deze remplaçanten werkt als zelfstandige zonder personeel (ZZP) en heeft derhalve een 
Verklaring Arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR wuo). 2016 heeft als overbruggingsjaar 
gediend naar een nieuw systeem van overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

In navolging van de Nederlandse orkesten heeft ook de SOM besloten tot wijziging in de manier 
waarop SOM (waaronder vallen het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest) met 
ingang van 1 januari 2017 de inhuur van freelancers/remplaçanten voor het orkest contractueel zal 
gaan verzorgen. Dit vanwege de per 1 mei 2016 ingevoerde Wet Deregulering Beoordeling 
Arbeidsrelaties (wet DBA). 

In 2016 besloot het kabinet de handhaving van de wet, die vanaf mei 2017 voorzien was, uit te 
stellen tot in ieder geval 1 januari 2018. Naar aanleiding hiervan ontving de SOM vragen of dit voor 
de orkesten betekent dat er toch nog op zzp basis geremplaceerd zou kunnen worden in 2017. En 
dat dus ook voor SOM betekent dat de voorgenomen wijziging om vanaf januari 2017 de inhuur van 
remplaçanten alleen nog op basis van de remplaçanten cao in te huren, daarmee ook zou worden 
uitgesteld. 

In het najaar 2016 werd duidelijk dat het naar alle waarschijnlijkheid gaat om uitstel en niet om afstel 
van de wettelijke regeling. Zzp'ers en opdrachtgevers krijgen dus tot mei 2018 geen boete of 
naheffing, tenzij het gaat om evident kwaadwillenden. Kwaadwillend is de opdrachtgever of 
opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, 
omdat hij weet - of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee 
een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast). 
Overleg binnen de Vereniging van Nederlandse Orkesten (onze branchevereniging) heeft 
opgeleverd dat voor de orkesten er, ondanks het uitstel, nog steeds een grote kans is dat de manier 
waarop remplaçanten in de orkesten in worden gezet, gezien zal kunnen worden als een vorm van 
arbeidsrelatie. Een eventueel risico om in 2018 alsnog aangemerkt te worden als opdrachtgever die 
willens en wetens een situatie van schijnzelfstandigheid heeft laten bestaan, met de daarmee 
gepaard gaande naheffingen en boetes, is te groot. Daarom heeft SOM besloten om het besluit om 
per 1 januari 2017 te stoppen met de inzet van zzp-remplaçanten vooralsnog te handhaven en is 
het per genoemde datum alleen nog mogelijk om als CAO-remplaçant ingezet te worden. 
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Algemene reserve en Eigen Vermogen 2016

Onder het geconsolideerde resultaat 2016 zijn opgenomen de resultaten van de SOM en de USP. 
Het geconsolideerde resultaat over 2016 is positief en bedraagt € 273.000. 

Het saldo is te splitsen in een resultaat van € 241.000 voor de Klassieke/OCW activiteiten en € 
32.000 voor de Levende Muziek activiteiten (NPO Radio 4 Series). 

Het saldo Klassiek/OCW is ten gunste van de algemene reserve gebracht, zodat een positief saldo 
resteert van € 772.000 per 31 december 2016. Het totale Eigen Vermogen (Stichtingskapitaal, 
Bestemmingsfonds, Bestemmingsreserve en Algemene Reserve) bedraagt per 31 december 2016 
€ 2.215.000 positief. De reserves zijn benodigd voor voortzetting van de activiteiten. 

Financiële kengetallen

Solvabiliteit 

De solvabiliteit 1 (eigen vermogen gedeeld door balanstotaal) en solvabiliteit 2 (eigen vermogen + 
voorzieningen gedeeld door balanstotaal) bedragen per 31 december 2016 respectievelijk 18,0 % 
en 35,5 %. De solvabiliteit is daarmee als voldoende te kwalificeren. 

Liquiditeit 

De liquiditeit (current ratio = vlottende activa gedeeld door kortlopende verplichtingen) geeft aan in 
welke mate de SOM op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De uitkomst 
dient minimaal 1 te zijn, opdat alle schulden die op korte termijn opeisbaar zijn, kunnen worden 
betaald. Op 31 december 2016 bedraagt de liquiditeit 1,27 en is daarmee als voldoende te 
kwalificeren. 

Rentabiliteit 

De rentabiliteit is berekend aan de hand van de formule: totaal resultaat gedeeld door de totale baten 
maal 100%. Over 2016 is de rentabiliteit 1,26 % en is daarmee als matig te kwalificeren. Dit wordt 
veroorzaakt doordat de SOM haar baten direct aanwendt voor haar activiteiten (budgetneutraal). 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen is berekend aan de hand van de formule: eigen vermogen gedeeld door 
de overheidsbijdragen (exclusief frictievergoeding en bijdrage Levende Muziek) maal 100%. Het 
weerstandsvermogen per ultimo 2016 bedraagt 14,5 % en is daarmee als voldoende te kwalificeren. 

2016 2015

Solvabiliteit 1 18,0% 16,0%

Solvabiliteit 2 35,5% 36,2%

Liquiditeit (current Ratio) 1,27       1,37       

Rentabiliteit 1,26% 1,91%
Weerstandsvermogen 14,5% 12,9%



12 

Financieel resultaat  

Over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2016 heeft de SOM een genormaliseerd 
geconsolideerd resultaat behaald van € 273.000 positief. Het positieve resultaat van 2016 is met 
name ontstaan door de herwaardering van het MCO-gebouw en de beheersing van vaste kosten.  

Resultaat en begroting 2016 Stichting Omroep Muziek (incl. Stichting USP) 

Werkelijk % Begroting %
(in duizenden euro’s)

Subsidie OCW 15.326      70,9% 15.252      71,3%

Geld op Schema NPO 3.117        14,4% 3.125        14,6%

Financieringsbijdrage uit frictiekosten 98            0,5% 80            0,4%

Overige inkomsten 3.082        14,3% 2.930        13,7%

Totaal baten 21.623      100,0% 21.387      100,0%

Arbeidskosten 16.849      78,9% 16.872      78,9%

Afschrijving 330           1,5% 373           1,7%

Techniek- en Programmakosten 2.233        10,5% 2.129        10,0%

Huisvesting 916           4,3% 879           4,1%

Overige bedrijfslasten 1.110        5,2% 890           4,2%

Herwaardering materiële vaste activa -329          -1,5% -            0,0%

Financiële baten en lasten 229           1,1% 244           1,1%

Doorberekeningen 12             0,1% -            0,0%

Totale lasten 21.350      100,0% 21.387      100,0%

Saldo baten en lasten 273           -            

Klassiek 235           -           

Levende Muziek 38            -           
Saldo baten en lasten 273           -           

2016
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Activiteiten en prestaties in 2017  

Productiehuis 

De Stichting Omroep Muziek vormt het productiehuis ‘levende muziek’ van de publieke omroep. Zij 
programmeert, produceert en realiseert het symfonisch-vocale concerten in opdracht van de NTR, 
AVROTROS & NPO Radio 4, en produceert en realiseert in overleg met externe 
productiemaatschappijen, omroeporganisaties en de Nederlandse Publieke Omroep tevens 
videocontent. Hiertoe zet de Stichting Omroep Muziek het Groot Omroepkoor en het Radio 
Filharmonisch Orkest in. Met deze activiteiten is de Stichting Omroep Muziek hét visitekaartje van 
de kunst- en cultuurambities van de publieke omroep. 

De SOM opereert vanuit het rijksmonument Muziekcentrum van de Omroep, waarin zij tevens 
publieksevenementen produceert ten behoeve van de directe leefomgeving. Het gebouw wordt 
daarnaast door middel van vaste- en incidentele verhuur geëxploiteerd hetgeen voor aanvullende 
financiering zorgt ten behoeve van de totale exploitatie van de Stichting Omroep Muziek.  

Concertproducties 

De Stichting Omroep Muziek heeft ook in het jaar 2016 op bijzonder succesvolle wijze invulling 
gegeven aan de opdracht van de publieke omroep tot het produceren van symfonische content. De 
SOM realiseerde in 2016 32 concerten ten behoeve van de NTR Zaterdagmatinee, 30 concerten ten 
behoeve van het AVROTROS Vrijdagconcert en 15 concerten ten behoeve van Het Zondagochtend 
Concert. Deze concerten werden alle uitgezonden op NPO Radio 4 en voor een deel tevens 
gewebcast op verschillende platforms van de NPO. In Utrecht vonden daarnaast 4 concerten plaats 
binnen de serie Pieces of Tomorrow.  

De concerten werden vrijwel zonder uitzondering zowel door publiek als pers met groot 
enthousiasme ontvangen. Programmering, casting en uitvoering werden in superlatieven 
beschreven, waarbij het complementaire karakter van de programmering ten opzichte van het 
landelijke- en regionale muziekleven veelvuldig werd bevestigd. Ook de Raad voor Cultuur prees de 
bijzonder hoge kwaliteit van de twee ensembles. (Overigens werd op 8 maart 2017 bekend gemaakt 
dat beide ensembles de Concertgebouw Prijs 2017 uitgereikt zullen krijgen.) 

Hoogtepunten in de NTR Zaterdagmatinee en het AVROTROS Vrijdagconcert waren de uitvoering 
van Bruckners Te Deum en 9e symfonie o.l.v. Bernard Haitink, het Stabat Mater van Szymanowsky 
o.l.v. Markus Stenz, Mendelssohns Elias o.l.v. Marcus Creed, de wereldpremière van het Requiem 
van Detlev Glanert o.l.v. Markus Stenz, de uitvoering van Semjon Kotko van Prokofiev o.l.v. Vladimir 
Jurowsky (allereerste uitvoering door een niet-Russisch koor en orkest). Gloednieuwe werken van 
Padding, Rijnvos, Manneke, Glanert en Winston Marsalis mogen nu al tot de symfonisch/vocale 
canon gerekend worden. 

Enkele andere bijzondere gegevens rond de activiteiten van de SOM: 

 6 wereldpremières in de NTR Zaterdagmatinee en 3 wereldpremières in het AVROTROS 
Vrijdagconcert. 

 12 Nederlandse premières in de NTR Zaterdagmatinee en 2 Nederlandse premières in het
AVROTROS Vrijdagconcert. 

 Concerten van het Radio Filharmonisch Orkest in Brussel en tezamen met het Groot
Omroepkoor in Keulen.
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 Televisieregistraties van het Bevrijdingsconcert op de Amstel voor de NOS, drie afleveringen 
van het televisieprogramma Maestro Jules voor de AVROTROS, optredens Groot 
Omroepkoor in Podium Witteman voor de NTR. 

 Optredens van het Groot Omroepkoor met het Koninklijk Concertgebouworkest t.g.v. de
inauguratie van Daniele Gatti als nieuwe chef-dirigent.  

 Optredens van het Groot Omroepkoor met de Filharmonie van Vlaanderen t.g.v. opening van
de Koningin Elisabeth Zaal te Antwerpen. 

Outreach & Maatschappelijke projecten 

In 2016 heeft de Stichting Omroep Muziek een overtuigende impuls gegeven aan haar ambitie om 
voor meerdere publieksgroepen van betekenis te zijn. Zo was de pilot van het Groot Omroepkoor 
Meezingconcert een overweldigend succes, waarbij ca. 1.250 amateurzangers in de gelegenheid 
werden gesteld om met het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest op te treden. In 
samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei verzorgde het Radio Filharmonisch Orkest het 
jaarlijkse Bevrijdingsconcert op de Amstel waarbij vele duizenden aanwezigen rond de Amstel en 
vele honderdduizendenkijkers thuis een aantrekkelijke mengeling van verschillende muziekstijlen 
werd aangeboden.  

In juni werd in samenwerking met TivoliVredenburg & Vluchtelingenhulp Nederland een ontroerend 
concert gegeven ten behoeve van kinderen uit asielzoekerscentra die in veel gevallen nog maar 
zeer kort in Nederland waren. Het seizoen werd afgesloten met een uiterst succesvolle 
samenwerking met Kyteman, waarbij koor en orkest improviserenderwijs uit hun comfortzone 
kwamen. 

De serie Pieces of Tomorrow kende haar definitieve doorbraak waarbij een doelgroep die voorheen 
bijzonder lastig te bereiken viel definitief tot het publiek van de SOM is gaan behoren: in Pieces of 
Tomorrow worden ca. 1.000 studenten en young professionals per concert begroet. 

Samenwerking Groot Omroep met andere orkesten 

Conform de afspraken met het Ministerie van OCW was het Groot Omroepkoor ook in 2016 
beschikbaar voor collega-orkesten binnen de Basisinfrastructuur. Zo was het betrokken bij vier 
producties: 3 producties met het Koninklijk Concertgebouworkest en een met het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. Daarbij werkte het samen met dirigenten als Daniele Gatti en Valery 
Gergiev. Internationaal participeerde het koor in projecten van de Filharmonie van Vlaanderen onder 
leiding van Edo de Waart en het Los Angeles Philharmonic onder leiding van Gustavo Dudamel.

Muziekcentrum van de Omroep 

De SOM is gehuisvest in het Muziekcentrum van de Omroep (MCO). Het jaar 2016 toont aan dat de 
SOM er steeds beter in slaagt haar gebouw betekenis te geven. Zo heeft het de inkomsten uit 
exploitatie opnieuw weten te verhogen, van € 773.000 in 2015 naar € 783.000 in 2016. Een resultaat 
dat zich laat verklaren uit de verhoging van inkomsten uit incidentele verhuringen. Het MCO kende 
ook in 2016 vaste huurders, namelijk het Kunstencentrum Globe, de DB Mediagroep en het 
Metropole Orkest. Met deze laatste laatstgenoemde huurder werd in 2016 een vernieuwing van het 
huurcontract overeengekomen voor de periode 2017 tot 2018.  

Het MCO heeft daarnaast zijn betekenis als gemeenschapshuis voor het verzorgingsgebied 
Hilversum vergroot. Met eigen concerten en concerten van andere (amateur-) 
muziekgezelschappen, maar ook door activiteiten van de gemeente Hilversum vonden vele 
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bewoners van ‘groot Hilversum’ hun weg naar het MCO. Meer dan 15.000 mensen bezochten in 
2016 een concert of voorstelling in het MCO, onder wie vele duizenden kinderen uit de regio.

Bijzonder was de heropening van Studio 2. Deze geldt als de eerste voor dat specifieke doel 
gebouwde radiostudio van Nederland en is in de zomer van 2016 gerestaureerd en teruggebracht 
naar de staat waarin het in 1932 opgeleverd is. Deze heropening zorgde voor veel publiciteit en een 
pop-up museum zorgde voor veel extra bezoekers. 

In december 2016 bereikte de SOM het bericht dat het Ministerie van OCW een bedrag van ruim  
€ 1.000.000 beschikbaar stelt voor het digitaliseren van de collectie van de Muziekbibliotheek. Deze 
collectie die ongeveer 800.000 items bevat, kent een grote variëteit aan muziekstukken van klassiek 
tot pop. Een fors deel beslaat de muziek zoals die in de eerste helft van de 20ste eeuw geproduceerd 
is voor de radio. Deze composities en arrangementen, aangevuld met muziek ten behoeve van 
televisieproducties, geven een weerslag van ca. 75 jaar omroephistorie. In 2017 zal de SOM het 
projectplan voltooien dat erin voorziet om de collectie te digitaliseren en op termijn open te stellen 
voor publiek. 

Toekomst en risico’s 

Het in februari ingeleverde meerjarenbeleidsplan van de Stichting Omroep Muziek werd getuige de 
overwegend positieve reacties van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep en 
van de Raad voor Cultuur goed ontvangen. Het meerjarenbeleidsplan voorzag in enige speelruimte 
voor ondergetekende als aantredend directeur per april 2016. Nog voor de zomer is de visie en 
strategie voor de lopende concessieperiode aangescherpt, waarbij het accent is komen te liggen op 
het vergroten van de betekenis van de SOM voor de kunst en cultuur-ambities van de publieke 
omroep, m.n. in de productie van videocontent ten behoeve van de open kanalen en het digitale 
domein. De SOM zal in de komende jaren een ontwikkeling doormaken waarbij het van 
concertorganisatie de omslag zal maken naar mediaorganisatie. Ook een grotere rol voor het podium 
Utrecht maakt deel uit van deze plannen.  

Voorjaar 2017 zal na een heroriëntatie een geactualiseerde visie op het vastgoed-beleid van de 
SOM worden vastgesteld, waarbij groot onderhoud inclusief duurzaamheid centraal zal komen te 
staan. De directie streeft ernaar te voorzien in de noodzakelijke behoefte, op het gebied van groot 
onderhoud van ons monument, om het Muziekcentrum van de Omroep voor de toekomst in stand 
te houden. De voorziening grootonderhoud voorziet in egalisatie van de onderhoudskosten voor de 
komende vijf jaar. Hiervoor is in 2016 vastgehouden aan de waardering van de voorziening gelijk 
aan voorgaande jaren. In 2017 zal een gedetailleerde onderhoudsplanning worden opgesteld die 
voorziet in kosten voor de komende tien jaar. 

Dit voorjaar zullen tevens kwaliteitsplannen ten behoeve van de ontwikkeling van de twee ensembles 
het licht zien. Ook de afspraken met de omroeporganisaties en de NPO zullen in het licht van nieuwe 
ambities rond het produceren van videocontent geactualiseerd zijn. 

Binnen zijn programmatische ambities maakte 2016 duidelijk dat voor het RFO per seizoen 19/20 
een nieuwe chef-dirigent zal moeten worden gezocht. In 2016 is tevens het oriënterend onderzoek 
naar een nieuwe chef-dirigent van het GOK verder opgepakt. In beide gevallen zullen naar 
verwachting in 2017 nieuwe namen bekend worden gemaakt. 

De aanstelling van een manager Marketing & Communicatie -nieuw binnen de SOM- zal gaan leiden 
tot een nieuwe marketingstrategie waarbij het verhogen van het aantal luisteraars, kijkers, gebruikers 
en bezoekers maar ook een betere perceptie rond de SOM de uitgangspunten zullen vormen.  





GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 



Geconsolideerde balans per 31 december 2016

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen

Liquide middelen



Passiva

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden





Geconsolideerde staat van baten en lasten 2016

Baten       21.623       21.387            236       21.414 

Lasten       21.350       21.387             -37       21.005 

Saldo baten en lasten            273              -              273            409 



Geconsolideerde saldo staat van baten en lasten 2016

Verdeling resultaat

Totaal            273            409 



Geconsolideerd Kasstroomoverzicht 2016

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Netto kasstroom

Afname/toename geldmiddelen





TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN DE STAAT VAN 
BATEN EN LASTEN 

Algemene toelichting 

Vestigingsadres 

Activiteiten 

Algemeen Nut Beogende Instelling 

Continuïteit 

Schattingen 



Consolidatie 

Toepassing van artikel 2:402 BW 

Verbonden partijen 



Toelichting op de het kasstroomoverzicht 



ALGEMENE GRONDSLAGEN 

RJ 640 

Vergelijking met voorgaand jaar 

Leasing 



GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa 

Financiële vaste activa

Bijzondere waardemutatie van vaste activa 



Vlottende activa 

Liquide middelen 

Voorzieningen 

Schulden 

 





GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 

Algemeen 

Baten met een bijzondere bestemming 

Vergoeding door het ministerie van OCW 

Vergoeding Levende Muziek 

Overige Baten 

Lasten 



Personeelsbeloningen

Pensioenen 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Frictiekosten 2011-2015 

Financiële baten en lasten 



Doorberekende kosten/opbrengsten 

Financiële instrumenten en risicobeheersing 

Vreemde valuta 



TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 



FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

Uitstaand 31 december                       26                       29 



VORDERINGEN 

LIQUIDE MIDDELEN 

Overige vorderingen en overlopende activa                   1.503                   1.307 

Liquide middelen                   2.830                   2.472 



KAPITAAL 

Stichtingskapitaal 

Bestemmingsfonds 

Saldo 31 december                468                435 

Saldo 31 december                468                435 



Bestemmingsreserve 

Saldo 31 december                300                300 



Algemene Reserve 

VOORZIENINGEN 

Voorziening groot onderhoud  

Voorziening reorganisatie 

Saldo 31 december                766                531 

Voorzieningen             2.453                329                625             2.157 



oorschriften 
frictiekosten

Voorziening Uitvoering Sociaal Plan 



Voorziening jubileumuitkeringen 

Saldo 31 december voorziening USP         1.133         1.526 

Voorzieningen         237.283           37.813           16.297         258.799 



LANG VREEMD VERMOGEN 

Hypothecaire leningen

Kredietinstellingen



KORTLOPENDE SCHULDEN 

Crediteuren                      715                      764 

Belastingen en premies sociale verzekeringen                      797                      437 

Overige schulden                   1.902                   1.860 



NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 

Operationele lease 

Huurverplichtingen 

ICT dienstverlening 



TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN 

Vergoeding door het ministerie van OCW 

Levende Muziek 

Totaal baten       21.623       21.387            236       21.414 



Overige baten 

Verhuur MCO-gebouw



LASTEN 

Vaste medewerkers  

Totaal vaste medewerkers 12.367        12.934        -567            12.369        

Overzicht totaal aantal medewerkers in FTE's



Flexibele medewerkers 

Gemiddeld aantal medewerkers in FTE's op kostenplaats

Totaal 1.492 947 545 1.282



Dirigenten 

Artistieke Inhuur 

Afschrijvingen 

Techniek- en programmakosten 

Totaal 910             1.050          -140            1.077          

Totaal 2.080          1.941          139             2.017          

Totaal 330             373             -43             348             

Totaal 2.233          2.129          104             2.242          



Huisvesting 

Overige bedrijfskosten

Totaal 916             879             37               944             

Totaal 1.110          890             220             601             



Algemene kosten 

Financiële baten en lasten 

Doorberekende kosten

Totaal              377              298                79              -90 

Totaal 229             244             -15             224             



BEZOLDIGING RAAD VAN TOEZICHT EN DIRECTIE – WNT 

Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 2016 

Bezoldiging topfunctionarissen  

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. 
Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 
functievervulling 

Leidinggevende topfunctionarissen 2016 2015



1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12 

Toezichthoudende topfunctionarissen  

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 2016 2015

Toezichthoudende topfunctionarissen 

Functie(s)
Naam

Individueel WNT-maximum

Bezoldiging

Subtotaal                     1.000                     1.167                     1.000 

Totaal bezoldiging                      1.000                      1.167                      1.000 

Toezichthoudende topfunctionarissen 

Functie(s)
Naam

Individueel WNT-maximum

Bezoldiging

Subtotaal                     1.375                     1.000                     1.000 

Totaal bezoldiging                      1.375                      1.000                      1.000 

2015

2016



Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen  

Bezoldiging of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen 

Beeindiging dienstverband topfunctionarissen 2016 2015





ENKELVOUDIGE JAARREKENING STICHTING OMROEP MUZIEK



Enkelvoudige balans per 31 december 2016

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen

Liquide middelen



Passiva

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden





Enkelvoudige staat van baten en lasten

Baten           21.623           21.387                236           21.414 

Lasten           21.350           21.387                -37           21.005 

Saldo baten en lasten                273                  -                  273                409 



Enkelvoudige saldo staat van baten en lasten - verdeling resultaat en saldo

Verdeling resultaat

Totaal                        273                       409 



ALGEMENE TOELICHTING 

TOELICHTING OP DE BALANS 

VLOTTENDE ACTIVA 

LIQUIDE MIDDELEN 

VOORZIENINGEN 

Overige vorderingen en overlopende activa                   1.722                   1.405 

Liquide middelen                   1.559                      900 



KORTLOPENDE SCHULDEN 

Crediteuren                      713                      739 

Belastingen en premies sociale verzekeringen                      777                      434 

Overige schulden                   2.027                   1.940 



GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 





OVERIGE GEGEVENS





VASTSTELLING JAARREKENING 2016 

VASTSTELLING BEGROTING 2016 

VERWERKING SALDO





Staat van baten en lasten 2016 - Klassiek, Muziekbibliotheek en Levende Muziek

Baten             16.731                       74                  4.818             21.623 

Lasten             16.496                       74                  4.780             21.350 

Saldo baten en lasten                  235                       -                         38                  273 





Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 













JAARVERSLAG STICHTING UITVOERING SOCAAL PLAN SOM 





VERSLAG 

.

 
)





ENKELVOUDIGE JAARREKENING STICHTING UITVOERING 
SOCIAAL PLAN SOM



Balans per 31 december 2016

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen

Liquide middelen



  

Passiva

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden





Verdeling saldo 

Enkelvoudige staat van baten en lasten 2016

Baten                -                  -                  -                  -   

Lasten                -                  -                  -                  -   

Saldo baten en lasten                -                  -                  -                  -   





ALGEMENE TOELICHTING 

Activiteiten 

Vestigingsadres 

Schattingen 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Algemeen 

Vergelijking voorgaand jaar 

Vlottende activa 



Voorzieningen 

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 

Algemeen 

Baten 

Lasten 



TOELICHTING OP DE BALANS 

VLOTTENDE ACTIVA 

Liquide middelen 

Overige vorderingen en overlopende activa

Totaal                      247                      320 

Totaal                   1.271                   1.572 



VOORZIENINGEN 

Uitvoering Sociaal Plan 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Vorderingen en overlopende activa 

Overige schulden en overlopende passiva 

Saldo per 31 december                   1.133                   1.526 

Totaal                      357                      335 



TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN 

Inzet musici bij SOM 

LASTEN 

Algemene kosten 

 

Uitbetalingen 

Totaal                 479                 355 



Wet normering topinkomens 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 



OVERIGE GEGEVENS





VASTSTELLING JAARREKENING 2016 

VERWERKING SALDO





CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 










