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VERSLAG van de Raad van Toezicht
In velerlei opzichten was 2021 een roerig jaar voor Stichting Omroep Muziek (SOM). De
voortwoekerende coronapandemie was opnieuw van grote invloed op de bedrijfsvoering van de
SOM. Zowel de staf als ook koor en orkest werden geconfronteerd met noodzakelijke
aanpassingen in de programmering, de bezetting en de inzet van dirigenten en solisten. .
Niettemin hebben ondanks alle beperkingen die de pandemie met zich meebracht, het Radio
Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor weer indrukwekkend gepresteerd. Als gevolg van
de opeenvolgende lockdowns helaas vaak voor lege zalen maar altijd met een grote schare trouwe
radioluisteraars. Ook uit recensies en ingezonden stukken in kranten en uit social mediaberichten,
blijkt een onverminderd hoge mate van waardering voor het Radio Filharmonisch Orkest en het
Groot Omroepkoor.
Medio 2021 besloot de Ondernemingsraad (OR) van de SOM zijn werkzaamheden neer te leggen
en in zijn geheel af te treden vanwege de communicatie met de directeur-bestuurder. Hierop heeft
de RvT bureau ReulingSchutte de opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de aard en
omvang van onvrede onder de medewerkers van de SOM en op basis van haar bevindingen
aanbevelingen te doen voor verbetering van de werksfeer. De RvT heeft deze aanbevelingen ter
harte genomen en geïmplementeerd. Tevens heeft de RvT een externe kwartiermaker aangesteld
om de werving en start van een nieuwe OR voor te bereiden en te begeleiden.
Eind 2021 vond een - deels digitaal - overleg plaats met de medewerkers van de SOM. De
voorzitter van de RvT gaf daarbij toelichting op de bevindingen uit het onderzoeken besprak hoe
de verschillende aanbevelingen zouden worden uitgewerkt. In deze sessie deelde de
directeur/bestuurder de impact die de bevindingen op hem persoonlijk hadden met de toehoorders
en gaf hij aan hoe hij de dringend noodzakelijke verbeteringen in de interne organisatie wilde
realiseren.
In deze bijeenkomst presenteerde zich ook de externe kwartiermaker belast met de opzet van de
nieuwe OR. In de tussentijd zijn afspraken gemaakt met de directeur-bestuurder over het
betrekken van medewerkers bij het verstek van de OR tot de start van de nieuwe OR.
Het positieve resultaat van de activiteiten van de SOM bedraagt € 1.298.000. Hiervan is € 119.000
negatief resultaat toe te rekenen aan de activiteiten Levende Muziek van AVROTROS1. Het
financiële resultaat van het boekjaar 2021 bedraagt € 1.179.000. Dit resultaat is op hoofdlijnen te
verklaren doordat een deel van de toegewezen corona compensatiemiddelen niet is besteed en
vacatures bij de ensembles niet direct zijn ingevuld.
De activiteiten voor de omroeppartners zijn sterk beïnvloed door de coronapandemie. Het verlies
op deze activiteiten van € 405.000 is gefinancierd uit de coronacompensatiemiddelen en het
bestemmingsfonds Levende Muziek AVROTROS. In het directieverslag en de jaarrekening wordt
het resultaat nader toegelicht.
De Raad van Toezicht dankt de musici en de staf van de Stichting Omroep Muziek voor de onder
omstandigheden uitzonderlijke prestaties in 2021 en stelt vast dat Stichting Omroep Muziek heeft
voldaan aan de wettelijke omroeptaken en daarmee een substantiële bijdrage heeft geleverd aan
het culturele landschap in Nederland.
Samenstelling raad van toezicht
De Raad van Toezicht bestaat statutair uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De leden van de
raad worden benoemd door de Raad van Bestuur van de NPO, waarbij één lid met functie
voorzitter wordt voorgedragen door de NTR, één lid wordt voorgedragen door de overige mediainstellingen (i.c. AVROTROS) en minimaal één en maximaal drie leden worden voorgedragen door
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Het exploitatieresultaat uit de LM activiteiten van de NTR is nihil.
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de NTR, overige media-instellingen en NPO gezamenlijk. Een en ander conform artikel 10 van de
statuten van de Stichting Omroep Muziek. Alle leden zijn in eerste instantie benoemd voor een
periode van 3 jaar.
De samenstelling van de raad is in 2021 gewijzigd, in de zin dat de mevrouw drs. J.J. van der Wijk
op 1 augustus 2021 is afgetreden, waarmee de Raad van Toezicht ultimo 2021 uit drie leden
bestond.
Middels wervings- en selectiebureau Colourful People zijn begin 2022 drie nieuwe leden
geworven. Hiermee is de RvT formeel boventallig. Aanpassing van de statuten onder meer
hiervoor, is lopende. Op 4 oktober 2021 werd onder dankzegging voor hun inzet, formeel afscheid
genomen van RvT-leden Janneke van der Wijk en Gerard van der Stelt, die al medio 2020 was
teruggetreden.
Samenstelling Raad van Toezicht SOM per ultimo 2021
Naam
Functie
Voordracht
De heer mr. J.R. van Angeren
Voorzitter
NTR
Mevrouw drs. H.M. van Bockxmeer
De heer R. Rienstra

Lid,
auditcommissie
Lid,
auditcommissie

RvT
RvT

Rooster van aftreden
1 augustus 2022
(2de termijn)
1 augustus 2024
(2ste termijn)
1 augustus 2023
(1ste termijn)

De leden van de raad zijn daarnaast actief in de onderstaande functies.
Naam
Hoofdfunctie en nevenfuncties
De heer mr. J.R. van Angeren
Advocaat/partner bij Stibbe
Mevrouw drs. H.M. van Bockxmeer
Concerndirecteur Stadsontwikkeling Gemeente
Rotterdam
Secretaris Bestuur Watersnoodmuseum
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting DEN
Lid Raad van Toezicht Waddenacademie
Voorzitter programmaraad Netwerk Mediawijsheid
Lid Raad van Advies renovatie museum Prinsenhof
De heer R. Rienstra
Voormalig directeur van de VandenEnde
Foundation
Adviseur cultuurmakers en -instellingen
Branchecode
Stichting Omroep Muziek onderschrijft de Governance Code Cultuur en die van de Nederlandse
Publieke Omroep 2018 en past deze ook toe. Daar waar de eigen reglementen en/of statuten
afwijken van de codes wordt dit nader toegelicht.
De Raad van Toezicht kent een vastgesteld rooster van aftreden, conform de Governance Code
Cultuur en de statuten (artikel 10 lid 5). Een lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk drie jaar na
zijn benoeming af en is tweemaal herbenoembaar.
Vergoeding
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen honorarium. Zij krijgen jaarlijks vacatiegeld
ter hoogte van € 1.500 (voorzitter) en € 1.000 (leden) en vergoeding van gemaakte reiskosten.

4

Vergaderingen
De Raad van Toezicht is in 2021 in aanwezigheid van de directie vijf keer bijeengeweest. De raad
is tienmaal bijeengeweest zonder de directie om het eigen functioneren te evalueren en om de
gevolgen van het aftreden van de Ondernemingsraad en het hierop volgende interne onderzoek te
bespreken. Daarbij zijn ook gesprekken gevoerd met betrokkenen in de organisatie. Ook heeft de
RvT zijn eigen functioneren geëvalueerd. De raad heeft enkele concerten bijgewoond.
De Raad van Toezicht heeft in 2021 de jaarrekening 2020 van Stichting Omroep Muziek met de
accountant besproken en goedgekeurd.
In de vergaderingen in 2021 zijn onder meer de volgende onderwerpen geagendeerd:
•
Corona
•
Financiën
•
Groot onderhoud, herfinanciering en strategie vastgoed MCO
•
Wijzigingen management en organisatiestructuur
•
Relatie en samenwerking omroepen
•
Samenwerkingsovereenkomst NAT-partners
•
Verlenging contract met dirigent RFO
•
Uitbreiding Raad van Toezicht
•
Regeling aanvullende ondersteuning door OCW van de culturele en creatieve sector COVID19 (RAOCCC)
•
Actualiseren RvT-reglement en treasurystatuut
•
Statutenwijziging
•
Gevolgen aftreden OR en aanstelling kwartiermaker
•
Implementatie bevindingen en aanbevelingen intern onderzoek
•
Gesprekscyclus binnen koor en orkest
Toezichtrol
Jaarverslaggeving en begroting
De Raad van Toezicht heeft in 2021 het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 en de begroting
2021 goedgekeurd. De jaarrekening en de uitkomsten van de controle op Stichting Omroep Muziek
zijn in aanwezigheid van de accountant besproken. Het bijbehorende accountantsverslag van de
interim- en eindejaarscontrole is in overeenstemming met deze bespreking aan de raad
toegezonden. Een belangrijk punt van bespreking was de problematiek rond de financiering van
het vastgoed Muziek Centrum van de Omroep. Daarnaast ging de aandacht ook uit naar de
invloed van de coronapandemie op het functioneren van koor en orkest en de effecten op de
bedrijfsvoering als geheel.
Strategisch beleid
Belangrijke aandachtspunten voor de komende periode zijn:
• Relatie met de NPO en de omroeppartners
• Personeelsbeleid, in het bijzonder m.b.t. koor en orkest
• Interne organisatie
• Financiering vastgoed MCO en groot onderhoud.

Jan Reinier van Angeren, voorzitter
26 april 2022
5

Verslag van de directie
‘De SOM heeft een enerverend jaar achter de rug’, luidde de eerste zin van het directieverslag van
de jaarrekening van vorig jaar, van 2020. Konden slechts heel weinigen begin 2020 vermoeden dat
een (wereldwijde) pandemie de Nederlandse samenleving lam zou leggen, slechts weinigen
verwachtten een jaar later dat ook 2021 voor een groot deel in het licht van covid-19 zou komen te
staan.
In tegenstelling tot 2020 is de SOM het hele kalenderjaar week in week uit blijven produceren. Dat
de SOM dit als enige podiuminstelling in Nederland gepresteerd heeft, vervult de organisatie met
trots. Het feit dat de zangers, instrumentalisten en staf ook in de donkerste covid-weken
consequent live aanbod zijn blijven genereren – in weerwil van persoonlijke zorgen over
besmettingen – verdient een groot compliment.
Met deze activiteiten is de SOM ook in 2021 nadrukkelijk op haar post gebleven binnen de
publieke omroep. Juist toen mensen vanwege covid-omstandigheden voor een groot deel op huis
aangewezen waren en de behoefte aan gezamenlijkheid en verbinding op zijn hoogst was, bood
de SOM met haar live-activiteiten troost, verdieping en vreugde. De indrukwekkende luistercijfers
van NPO Radio 4 in 2021, maar ook de vele reacties van luisteraars bijvoorbeeld na een liveuitzending van Händels Messiah rond Kerst 2021 bewijst dat de SOM opnieuw grote betekenis
heeft gehad in coronatijd.
Niettemin was het toch niet alleen maar covid-19 dat de trom sloeg. Hanteerden het Groot
Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest in de eerste helft van 2021 een strikte 1,5 meter
afstand op het podium en was het in die periode verstoken van publiek, vlak na de zomer kwam
een en ander weer in gunstiger vaarwater: de 1,5 meter kon worden losgelaten en de musici
werden weer met het publiek in de zaal herenigd. Hetgeen door beide groepen, musici en publiek,
als balsem voor de ziel werd beleefd. Helaas zat het venijn opnieuw in de staart. Na een korte
periode waarop het publiek nog slechts in de middag livemuziek kon beleven, kwam de
Nederlandse samenleving medio december opnieuw in een strenge lockdown. En ook toen, in de
droevige week voor kerst, bleven de musici van Groot Omroepkoor en Radio Filharmonisch Orkest
actief concertuitzendingen verzorgen. Met de dankbare reactie van het publiek als gevolg.
Dankbaarheid geldt ook de stafmedewerkers van de SOM: niet alleen de programmatische
veranderingen maar ook de herziening en actualisering van de interne protocollen en
veiligheidsmaatregelen na elke persconferentie van de overheid, vroegen om veel inzet en
flexibiliteit. Het feit dat er naar waarneming van de directie in het afgelopen jaar geen besmettingen
binnen het Muziekcentrum van de Omroep lijken te hebben plaatsgevonden is een groot
compliment waard.
Programmatisch
De SOM is trots op haar activiteiten in 2021, maar niet alleen vanwege het trotseren van de covidproblematiek. Zoals uit het activiteiten-verslag verderop blijkt, is er gedurende het hele jaar zowel
door koor als orkest op zeer hoog niveau gepresteerd. De goede tot zeer goede recensies die de
ensembles van de SOM week in week ontvingen, spreken daarbij boekdelen. Onder de muzikale
hoogtepunten mogen de wereldpremière van het Christmas Oratorio van James McMillan – met
een geweldige recensie in Londense Times – en de Nederlandse première van Thomas Larchers
Derdee symfonie onder leiding van Karina Canellakis genoemd worden. Maar ook was er de
uitvoering van de Mis in c van Mozart waarbij het Groot Omroepkoor opnieuw getuigde van
indrukwekkende ontwikkeling die zich onder leiding van haar nieuwe chef-dirigent Benjamin
Goodson heeft ingezet. Verheugend was het daarnaast dat de chef-dirigent van het Radio
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Filharmonisch Orkest, Karina Canellakis, zich in weerwil van haar grote internationale carrière
bereid toonde haar samenwerking met het Radio Filharmonisch Orkest met nog eens vier jaar te
verlengen. Daarmee haar samenwerking met het RFO tot minimaal 2027 verlengd.
Bij de vele concertuitzendingen in 2021 stond de SOM opnieuw schouder aan schouder met haar
omroeppartners AVROTROS en NTR. Waar de programmering vanwege de covidomstandigheden in de eerste helft van het jaar vrijwel elke week aan verandering onderhevig was,
hebben medewerkers van de SOM het lastige werk van de omroepprogrammeurs met
bewondering gadegeslagen. Dat er het hele kalenderjaar live-concertuitzendingen gerealiseerd is
mede dankzij hun vindingrijkheid en veerkracht geweest.
De SOM is daarnaast dankbaar voor de zorg en steun zoals het die heeft mogen ondervinden van
de Nederlandse Publieke Omroep: niet alleen vanuit NPO Radio 4 maar ook van de kant van de
Raad van Bestuur heeft de SOM zich in 2021 zeer gesteund gevoeld.
Luistercijfers
Na een flinke stijging van de luistercijfers in 2020 t.o.v. 2019, is in 2021 een lichte daling te zien
geweest.
Voor de NTR ZaterdagMatinee was het bereik per uitzending 111.000 luisteraars en het
luistertijdaandeel 2,1% (in 2020 was dat 117.000 luisteraars en 2,3% luistertijdaandeel).
Het AVROTROS Vrijdagconcert bereikte per uitzending 51.000 luisteraars (luistertijdaandeel
3,2%), waar in 2020 nog 57.000 luisteraars bereikt werden met een luistertijdaandeel van 3,5%.
Het Zondagochtend Concert tenslotte had een bereik van 134.000 luisteraars per uitzending en
een luistertijdaandeel 3,0% waar dat in 2020 resp. 150.000 luisteraars en 3,4% luistertijdaandeel
was.
De lichte daling ten spijt mag er toch sprake zijn van tevredenheid, bereikte NPO Radio 4 in 2020
meer luisteraars dan ooit, ook de cijfers van 2021 mogen indrukwekkend genoemd worden.
Financieel
De SOM sluit 2021 af met een positief resultaat van circa 1,18 mln. In de begroting was een
resultaat van nihil voorzien. De forse verbetering van het resultaat ten opzichte van de begroting
wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door:
1. De overheid heeft de steunmaatregelen voor de culturele sector ook in 2021 voortgezet.
De SOM ontving in 2021 een bedrag van circa € 1,87 mln. De corona gerelateerde kosten
binnen de eigen SOM-exploitatie en de compensatie van de omroepen vanwege
misgelopen inkomsten uit kaartverkoop bedroegen in 2021 € 1,19 mln. Per saldo een
voordelig resultaat van € 0,68 mln.
2. Onder personele kosten verstaan we de kosten van de vaste bezetting (lonen,
pensioenpremies, werkgeverslasten sociale verzekeringswetten e.d.) en de kosten van
freelancers en remplaçanten. De totale personele kosten zijn € 0,4 mln lager dan begroot.
Dit is het saldo van enerzijds de geringere stijging van de pensioenlasten dan in de
begroting was voorzien (€ 0,49 mln. onderschrijding) en anderzijds de hogere
vervangingskosten vanwege vacatures en ziekte (niet corona gerelateerd) (€ 0,09 mln.
overschrijding);
3. De overige lasten en baten zijn € 0,15 mln. lager dan in de begroting was voorzien. Dit is
het saldo van elkaar goeddeels compenserende over- en onderschrijdingen.
Het resultaat wordt toegerekend aan de verschillende vermogenscomponenten. De toerekening is
gebaseerd op de oorsprong en het doel van de beschikbaar gestelde middelen. De bijdrage van
het ministerie van OCW die op grond van de Mediawet aan de SOM wordt toegekend is bedoeld
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voor het in stand houden van de organisatie. Het resultaat dat niet aan één van de
bestemmingsreserves kan worden toegerekend, is ten gunste van de Algemene Reserve gebracht.
In de onderstaande tabel is de toerekening van het resultaat verder uitgewerkt.
Resultaat 2021 en toerekening daarvan naar vermogenscomponenten (in € maal 1.000)2

Het negatieve resultaat van de NTR ZaterdagMatinee wordt uit de beschikbare RAOCCCmiddelen gefinancierd (zie ook hierna). Voor het AVROTROS Vrijdagconcert is het negatieve
resultaat € 119.000. Met AVROTROS is de afspraak dat extra marketinginspanning, kosten van
webcasting van de concerten in het voorjaar en aanstellen nieuwe programmeur door AVROTROS
in 2021 uit het bestemmingsfonds worden bekostigd. De totale hiermee gepaard gaande kosten
zijn circa € 164.000. Omdat deze kosten hoger zijn dan het negatieve resultaat is er geen
compensatie vanuit de RAOCCC.
Het exploitatieresultaat van de SOM is € 720.000 positief. Dit is na berekende compensatie t.o.v.
2019 uit de RAOCCC-middelen van misgelopen huurinkomsten door de SOM. Zie ook hierna voor
nadere toelichting.
Het negatieve resultaat op Muziekschatten wordt afgeboekt van de reservering die daarvoor is
gecreëerd. Omdat het saldo van de reserve ontoereikend is, wordt het resterende bedrag in
mindering gebracht op de Algemene Reserve. Per saldo is er een toevoeging van € 696.000 aan
de Algemene Reserve.
RAOCCC-middelen
De SOM heeft in 2021 € 1,87 mln aan middelen ontvangen om de gevolgen van de
coronapandemie voor de organisatie op te kunnen vangen.
De SOM is in 2021 consequent, week in week uit, door blijven produceren. Dit heeft forse effecten
gehad op de exploitatie. Door corona-gerelateerd verzuim (besmetting, quarantaine, uitroostering
vanwege gezondheidsrisico’s) bedroegen de vervangingskosten circa € 0,3 mln.
De beperkende maatregelen hebben ook effect gehad op de verhuur van studioruimte in 2021
beperkt. Ten opzichte van 2019 was het omzetverlies ongeveer € 150.000.
De impact op de operationele kosten zoals veiligheidsmaatregelen (podiumuitbouw als gevolg van
het hanteren van 1,5 meter), extra personele inzet om vervanging van afwezige musici te regelen,
hadden een negatief effect van € 350.000 op de begroting.

2

Alleen de reserves en fondsen opgenomen die gemuteerd zijn door het toerekening van het
resultaat.
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De SOM heeft zich in 2020 jegens de mediapartners AVROTROS en NTR in 2020 garant gesteld
om het verlies aan ticketinkomsten voor maximaal 75% te compenseren uit toegekende
RAOCCCC-middelen mits de compensatie niet leidt tot vermogensvorming bij die mediapartners.
Deze regeling heeft de SOM in 2021 voortgezet. Hiervoor is een bedrag van € 286.000 ingezet.
De SOM heeft de corona-steunmiddelen in zeer hoge mate doen landen waar het voor de overheid
deels ook voor bedoeld was: het bieden van een vangnet voor freelancemusici. Van het
vermeende beperkte trickle-down effect van corona-steunmaatregelen voor wat betreft freelancers
is bij de SOM dus geen sprake geweest. In tegendeel, de SOM is ten tijde van de pandemie van
zeer grote betekenis geweest voor freelancers.
In onderstaande tabel is weergegeven hoe de middelen zijn besteed.
Besteding RAOCCC-middelen 2021 (bedragen in euro (* 1.000)

De niet bestede middelen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve RAOCCC. Ultimo 2021
heeft die een omvang van € 2.589.000. De reserve wordt ingezet om (verwachte)
exploitatieverliezen van de Levende Muziekseries in 2022 (en 2023) en daling van de inkomsten
uit SOM-activiteiten te compenseren.
Organisatorisch
Startte de SOM in het najaar van 2020 met een nieuwe managementstructuur, in 2021 diende
deze structuur zich te bewijzen. Covid-19 gooide ook voor dit proces het nodige roet in het eten.
De wekelijks veranderende omstandigheden en de effecten daarvan op de programmering en de
productie maakten een valide toetsing van de nieuwe structuur lastig; de nieuwe structuur was
evident geënt op normale omstandigheden en niet op het crisismanagement dat covid-19 met zich
meebracht. Tegelijkertijd leverde een eerste rudimentaire evaluatie van de dagelijkse praktijk van
de nieuwe structuur voldoende positieve punten op om vooralsnog van een verandering ten goede
te spreken.
Met de aanstelling van Janneke Godschalk als sr. Manager artistieke zaken in de zomer 2021, als
opvolger van Janneke Slokkers die deze functie tot dat moment ad interim vervulde, was het MT
compleet.
Werd er met de aanpassing van de managementstructuur voor een kleiner en slagvaardiger MT
gekozen, in de praktijk leverde dit binnen het middenmanagement van tijd tot tijd een
informatieachterstand op. Met het instellen van een tweewekelijks managementoverleg is dit
succesvol gerepareerd. De aanstelling van een directiesecretaris heeft de bestuurlijke borging van
de MT- en RvT-processen versterkt.
Niettemin bracht het jaar 2021 ook enige interne roerselen met zich mee. Medio juni besloot de
ondernemingsraad haar werk neer te leggen omdat zij meende door de directie onvoldoende in de
gelegenheid te worden gesteld haar werk naar behoren te doen. Een in opdracht van de Raad van
Toezicht uitgevoerd extern onderzoek bracht aan het licht dat voor de ontstane situatie ‘niet een
enkele gebeurtenis noch één enkele persoon een verwijt te maken is’. Uit het onderzoek zijn een
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aantal aanbevelingen voortgekomen waarmee de medezeggenschap binnen de SOM verbeterd
zal kunnen worden, zoals ook de directie nieuwe ambities benoemd heeft voor wat betreft de
procesgang rond besluitvorming. De behoefte aan grotere transparantie en openheid, zoals die
ook door de medewerkers onderling wordt ervaren zal in 2022 een nieuwe impuls krijgen. Een
aangestelde externe procesbegeleider zal zich met een voorbereidingscommissie richten op het
succesvol verkiezen van een nieuwe ondernemingsraad in voorjaar 2022.
Personele ontwikkelingen
In april 2021 werd een tweejarige CAO afgesloten (1/1/2020 – 31/12/2021). Met de bonden werd
afgesproken om de lonen over deze periode met 4% en de eindejaarsuitkering met € 100
structureel te verhogen. Voorts zijn afspraken gemaakt over stapsgewijze verhoging van de
reiskosten woon-werkverkeer naar € 0,19 cent per km in 2024, zijn middelen gereserveerd voor
levensfase bewust personeelsbeleid en voor koorontwikkeling en is de afdracht aan het Sociaal
Fonds Podiumkunsten structureel verhoogd.
De personele kengetallen zijn in onderstaand overzicht samengevat:
2021
Lonen en salarissen eigen medewerkers
Pensioenpremie
Werkgeverslasten soc.verz. premies
Totaal
Gemiddeld aantal fte’s
Loonsom per fte:
Overige kengetallen:
Aantal fte per 31 december
Verhouding% man/vrouw
Personeelsverloop (vertrokken medewerkers./ gem fte)
Ziekteverzuim

20203

9.688.000
1.306.000
1.528.000

9.761.000
1.298.000
1.518.000

12.522.000

12.577.000

173
72.383

174,9
50/50
6,9%
7,35%

182,6
68.877

176,6
49,5/50,5
11%
4,86%

De stijging van de loonkosten door cao-afspraken, autonome loonstijgingen (door periodieken e.d.)
en de ontwikkeling van de pensioenpremies was in 2021 ruim 5%.
De verzuimcijfers over 2021 zijn hoger dan over 2020. De belangrijkste reden daarvan is dat door
het uitvallen van veel concerten en het daardoor gedwongen thuiszitten van de musici vanwege de
COVID 9 uitbraak het ziekteverzuim in 2020 erg laag was. In 2021 zijn er geen concerten vanwege
corona uitgevallen. Het verzuim in 2021 is in lijn met het verzuim in de pré-corona jaren.
Bij het bepalen van de verzuimcijfers is geen rekening gehouden met afwezigheid door
overheidsmaatregelen waarbij medewerkers in quarantaine moesten dan wel afwezig waren
vanwege kwetsbare gezondheid van de medewerker of diens familie.
Toekomst
De SOM heeft in het najaar van 2020 zijn meerjarenbeleidsplan 2022-2026 bij de minister
ingediend. Hierin beschrijven we hoe de SOM samen met de media-instellingen AVROTROS en
de NTR invulling geeft aan het productiehuis voor levende muziek bij de landelijke publieke
omroep. Met het ministerie is afgesproken dat hun reactie op ons plan in het voorjaar van 2022 zal
3

2020 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.
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worden gegeven. Het ontbreken van een formele reactie leidt niet tot een continuïteitsvraagstuk.
Het ministerie heeft inmiddels het budget van de SOM voor 2022 (het eerste jaar van de nieuwe
beleidsperiode) vastgesteld.
In 2021 zijn er gesprekken gestart met de belastingdienst over aanpassing van de BTW regeling
voor de SOM. De SOM is producent van de Levende Muziek series op NPO Radio 4. Zij doet dit
namens AVROTROS en NTR. De SOM is van mening dat de productie van de series geen
zelfstandige economische activiteit is omdat het uitvoering is van de landelijke publieke
mediaopdracht. De door de NPO, via de betrokken media-instellingen, beschikbaar gestelde
middelen dienen om die reden buiten de bepaling van de BTW druk te blijven. De BTW druk op de
gemengde kosten4 wordt bepaald door de verhouding wel economische activiteit en geen
economische activiteit. De BTW druk op deze kosten daalt als de verhouding verandert. Het
belang van de SOM kan op jaarbasis oplopen naar € 300.000. De belastingdienst heeft zijn
standpunt nog niet bepaald.
Mede door het voortzetten van de coronasteun door de overheid is de liquiditeitspositie sterk
verbeterd. Voor de korte en middellange termijn zijn er geen zorgen over de continuïteit van de
SOM.
Voor de langere termijn zijn die er wel. Sinds jaar en dag blijft de ontwikkeling van de bijdrage van
de overheid achter bij de ontwikkeling van de lonen en prijzen. In 2021 was de indexering van de
bijdrage van het ministerie circa 2%, terwijl de loonkosten met 6% toenamen. Wij hebben geen
signalen dat in de toekomst de ontwikkeling van de bijdrage van de overheid anders zal worden.
Deze ontwikkeling gevoegd bij de beperkte mogelijkheden van de SOM om eigen inkomsten te
generen, maken de positie van de SOM kwetsbaar. Deze kwetsbaarheid wordt nog vergroot omdat
het maar de vraag is of het publiek in het postcorona tijdperk de weg naar de concertzalen weet
terug te vinden.
De coronasteun van de overheid over de periode 2020-2022 biedt soelaas om de dalende
opbrengsten uit de kaartverkoop het komende jaar en wellicht ook in 2023 op te kunnen vangen en
geeft ons de tijd om samen met de omroepen plannen te ontwikkelen om het publiek weer terug te
krijgen naar onze concertseries.
Een andere zorg voor de SOM is het gebouw. In 2003 heeft de Stichting Muziekcentrum van de
Omroep het pand aan de Heuvellaan 33 in Hilversum gekocht van het toenmalige Nederlands
Omroepproductie Bedrijf (NOB) voor € 9 miljoen. Het pand heeft de status van Rijksmonument en
verkeert in slechte staat. Onderzoeken uit 2016 en 2020 bevestigen dit beeld. Er zijn onvoldoende
middelen om het noodzakelijk (groot) onderhoud te bekostigen. In 2021 is de SOM gesprekken
gestart met het ministerie en financiers om het probleem te adresseren en financiering te krijgen.
Naast de financiering van het groot onderhoud zijn we met de banken ook in gesprek over de
herfinanciering van de bestaande hypotheek. De inzet is dat beide componenten (financiering
groot onderhoud en herfinanciering bestaande lening) in een nieuwe hypotheek met een lagere
rente worden ondergebracht en de financieringslasten structureel lager worden. Hoewel er nog
geen concrete resultaten te melden zijn, bieden de gesprekken wel een perspectief op nieuwe
financiering tegen gunstiger voorwaarden. Naar verwachting zullen de gesprekken in het voorjaar
2022 worden afgerond.
Ook in de nieuwe beleidsperiode die in 2022 aanvangt, blijven we samen met onze mediapartners
AVROTROS en de NTR en de NPO met volle inzet klassieke muziek produceren en het gebouw
exploiteren. Gezien de reacties van het publiek, de kijk- luistercijfers op platformen waar we
aanwezig zijn, is de impact van onze activiteiten groot. Daar zijn we trots op.

4

Dit zijn kosten die op voor de hele organisatie worden gemaakt zoals kosten van de
ondersteunende staf, huisvesting e.d.
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Activiteitenverslag 2021
De Stichting Omroep Muziek (SOM) is het productiehuis voor klassieke levende en hedendaagse
muziek van de publieke omroep. De SOM produceert symfonisch-vocale concerten in opdracht
van de NTR, AVROTROS en NPO Radio 4, en produceert en realiseert in overleg met externe
productiemaatschappijen, omroeporganisaties en de Nederlandse Publieke Omroep ook
videocontent. Daarnaast programmeert en produceert de SOM enkele concertseries in het eigen
gebouw.
De ensembles van de SOM, het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest zijn in 1945
opgericht en de vaste ensembles van deze series. Met deze activiteiten is de SOM hét visitekaartje
van de kunst- en cultuurambities van de publieke omroep.
De SOM is gevestigd in het eigen pand, het rijksmonument Muziekcentrum van de Omroep, waarin
de ensembles repeteren en waarin zij tevens een aantal publieksevenementen organiseren. 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 SOM.
De omroepseries
Al sinds de start van VARA’s Matinee op de Vrije Zaterdag in 1961 en later de opening van
Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht in 1979 produceert de publieke omroep toonaangevende
klassieke-muziekseries in verschillende concertzalen met nieuw werk van belangrijke
hedendaagse componisten, unieke concertante operaproducties, barokmuziek op internationaal
topniveau én vijf eeuwen vocaal-symfonische muziek. De omroepseries bestaan uit de NTR
Zaterdagmatinee, het AVROTROS Vrijdagconcert en Het Zondagochtend Concert van
AVROTROS en Het Koninklijk Concertgebouw. De ensembles van de SOM, het Groot
Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest, vormen het hart van deze series. In
onderstaande tabel zijn de concerten en de bezoekersaantallen nader uitgewerkt. Hierbij past de
kanttekening dat de bezoekersaantallen en de zaalcapaciteit 2020 en 2021 beperkt zijn geweest.
Serie
35

2021
Aantal
bezoekers
6.805

Gemidd.
bezoekers
194

30
11

10.431
4.243

348
386

76

21.479

283

Concerten
AVROTROS
Vrijdagconcert
NTR ZaterdagMatinee
Het Zondagochtend
Concert
Totaal

2020
Aantal
bezoekers
10.667

Gemidd.
bezoekers
381

18 **
13 ***

14.230
8.400

791
646

59

33.297

564

Concerten
28 *

* 28 concerten, 23 programma’s (enkele concerten werden ingekort 2x gespeeld). Uitgaande van 23
programma’s was het gemiddelde aantal bezoekers 464.
** 18 concerten, 16 programma’s (enkele concerten werden ingekort 2x gespeeld). Uitgaande van 16
programma’s was het gemiddelde aantal bezoekers 889.
*** 13 concerten, 11 programma’s (enkele concerten werden ingekort 2x gespeeld). Uitgaande van 11
programma’s was het gemiddelde aantal bezoekers 763.

De SOM produceerde in 2021 11 Zondagochtend Concerten waarvan 10 concerten door onze eigen
ensembles werden verzorgd.
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De coronacrisis en de bezoekersaantallen
De bezoekersaantallen zijn voor het tweede jaar op rij negatief beïnvloed door de coronacrisis.
Behoudens een pilot voor Testen voor Toegang en het laatste concert van het seizoen, was er in
de eerste helft van 2021 geen publiek bij de concerten toegestaan. Bovendien moest, net als in de
tweede helft van 2020, in de eerste helft van 2021 een groot aantal concertprogramma’s worden
aangepast: ofwel omdat de bezetting van het oorspronkelijke programma zo groot was dat het met
de verplichte anderhalve meter niet paste, ofwel omdat ensembles, dirigenten of solisten vanwege
reisbeperkingen hun concerten moesten afzeggen.
De tweede helft van 2021 begon hoopvol, tot medio november weer een maximum van 1250 aan
het aantal bezoekers gesteld werd. Daarna ging het snel bergafwaarts met de terugkeer eind
november van het houden van anderhalve meter afstand waardoor de capaciteit beperkt werd tot
425 in Het Concertgebouw en ca. 500 in TivoliVredenburg. Op 19 december ging Nederland weer
in lockdown, waardoor geen bezoekers meer werden toegestaan. Het bezoekersaantal aan de
series van de NTR en AVROTROS daalde van ruim 105.000 in 2019 naar circa 33.000 in 2020 en
21.500 in 2021. Een daling bijna 80% ten opzichte van 2019 en 35% ten opzichte van 2020.

Een tijdlijn van de maatregelen:
Datum
15 december 2020
April 2021
5 juni 2021
25 september
2021
13 november 2021
28 november 2021
19 december 2021

Maatregel
Tweede lock down. Concertzalen mogen hun deuren openen voor
concerten die worden gestreamd of opgenomen.
Pilot Testen voor Toegang
Bezoekers in concertzalen zijn weer toegestaan met een maximum van
250 op anderhalve meter.
Coronatoegangsbewijs verplicht voor concertbezoekers, anderhalve meter
wordt daarmee losgelaten.
Er zijn nog maximaal 1250 bezoekers toegestaan in de concertzaal,
concerten moeten voor 18.00 uur afgelopen zijn.
Anderhalve meter is weer verplicht; het aantal bezoekers per concert
wordt daarmee beperkt tot ca. ¼ van de capaciteit.
Lockdown. Concertzalen zijn gesloten.
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Premières, nieuw werk en Nederlandse muziek
Nederlandse muziek
Opname
8-1-2021
15-1-2021

Werk
Orkeststuk met piano
Ouverture op Joodse thema’s

15-1-2021
15-1-2021
15-1-2021
15-1-2021
15-1-2021

Kaddisch
Estamie ‘Retrove’
Alabama Song
Hot-Sonate
Yo soy Maria

19-2-2021
26-2-2021
19-3-2021

Eclipsed Vision
See the sky about to rain
Ecco quomodo moritur

10-4-2021

Fuge über den Namen BACH

16-4-2021

Suite Elektra

17-4-2021
18-4-2021

Aan iedereen
Suite Elektra

24-4-2021
24-4-2021

Earth’s prayers
Im grossen Schweigen

14-5-2021
28-5-2021
11-6-2021
17-9-2021
8-10-2021
9-10-2021
15-10-2021
15-10-2021
17-10-2021
5-11-2021
5-11-2021
6-11-2021

Programma met Songfestivalliedjes
Hexagram of the heavens
Delen uit Lyrische Suite
Event-Horizon
While combing your hair
Phoenix reborn
Chase
Ouverture De getemde feeks
Ouverture De getemde feeks
Libertango
Adiós nonino
Carnival of shades

10-12-2021
12-12-2021
17-12-2021
19-12-2021
19-12-2021
19-12-2021
19-12-2021
19-12-2021
19-12-2021

In unison
In unison
Geistliches Lied
Christemas hath made an end
Jingle Bell rock
Kaaval Malakhmare
Deck the hall
White Christmas
Silent Night

Componist
Willem Pijper
Prokofjev/van
Engelenhoven
Ravel/De Bruin
Anoniem/De Man
Weill/De Man
Schullhof/De Bruin
Piazzolla/ Van
Engelenhoven
Kate Moore
Anthony Fiumara
Alphons
Diepenbrock
Schumann/De
Vlieger
Alphons
Diepenbrock
Bart Visman
Alphons
Diepenbrock
Momotenko-Levitsky
Alphons
Diepenbrock
Allerlei

Dirigent
Karina Canellakis
Zonder dirigent

JacobTV
Berg/Verbey
Jan-Peter de Graaff
Maxim Shalyagin
Tim Kliphuis
Joey Roukens
Johan Wagenaar
Johan Wagenaar
Piazzolla/Kraayenhof
Piazzolla/Kraayenhof
Peter-Jan
Wagemans
Joey Roukens
Joey Roukens
Brahms/Kortekaas
Trad./Knigge
Beal/Knigge
Trad./Kramers
Trad./Knigge
Berlin/Knigge
Gruber/Knigge

Zonder dirigent
Markus Stenz
James Gaffigan
Peter Dijkstra
Lawrence Renes
Sander Teepen
Sander Teepen
Sander Teepen
Vincent de Kort
Vincent de Kort
Antony Hermus

Zonder dirigent
Zonder dirigent
Zonder dirigent
Zonder dirigent
Zonder dirigent
Benjamin Goodson
Mario Brunello
Michael Gläser
Sascha Goetzel
Cristian Măcelaru
Ed Spanjaard
Cristian Măcelaru
Vasily Petrenko
Vasily Petrenko
Ivan Meylemans

Karina Canellakis
Karina Canellakis
Daniël Reuss
Ten Wolde/Verburg
Ten Wolde/Verburg
Ten Wolde/Verburg
Ten Wolde/Verburg
Ten Wolde/Verburg
Ten Wolde/Verburg
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Wereldpremières
Opname
16-12021
17-42021
24-42021
22-52021
28-52021
25-92021
17-92021
24-92021
1-102021
2-102021
8-102021
9-102021
6-112021

Werk
Christmas Oratorio

Componist
James MacMillan

Dirigent
James MacMillan

Aan iedereen

Bart Visman

Ed Spanjaard

Momotenko-Levitsky

Earth’s prayers

Vasily Petrenko

Pianoconcert

Thomas Larcher

Karina Canellakis

Hexagram of the heavens

JacobTV

Zonder dirigent

Derde symfonie ‘A line above the sky’

Thomas Larcher

Karina Canellakis

Event-Horizon

James Gaffigan

Sextet nr. 1

Jan-Peter de
Graaff
Brahms/Waterman

Arcade

Tristan Keuris

Karina Canellakis

Meander

Lahav Shani

While combing your hair

Mathilde
Wantenaar
Maxim Shalyagin

Phoenix reborn

Tim Kliphuis

Lawrence Renes

Carnival of shades

Peter-Jan
Wagemans

Antony Hermus

Zonder dirigent

Peter Dijkstra

Nederlandse premières
Opname
20-2-2021
6-3-2021

Werk
Altvioolconcert
Eerste vioolconcert

22-5-2021
16-10-2021

Movements (for us and them)
Naïve and Sentimental music
(herziene versie)
Roar of Nature
Vioolconcert

30-10-2021
18-12-2021

Componist
York Höller
Nikolaj
Roslavets
Samuel Adams
John Adams

Dirigent
Ingo Metzmacher
Olari Elts

Xu Ke
Francisco Coll

Bas Wiegers
Karina Canellakis

Karina Canellakis
John Adams
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Bijzondere activiteiten van het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest, concerten
en overige producties
Het jaar 2021 begin in lockdown. Maar het grote verschil met 2020 is dat de meeste concerten wel
door konden gaan. Al was tot begin juni geen publiek toegestaan.
Het eerste concert van 2021 was het AVROTROS Vrijdagconcert van vrijdag 6 januari. Chefdirigent van het Radio Filharmonisch Orkest Karina Canellakis dirigeerde het orkest in o.a. het
Orkeststuk met piano van Willem Pijper met Ronald Brautigam als solist en de Zesde symfonie van
Bruckner. Over dit laatste werk schreef Trouw: “Dat beviel bij de uitvoering van die Zesde symfonie
van Bruckner al erg goed. Canellakis bleek een meeslepende en mooi afgewerkte interpretatie in
de vingers te hebben. Krachtig van opbouw, met alle ritmische tegenstrijdigheden en versnellingen
op z’n plek. Je zag haar die acceleraties als het ware dirigeren, met de felle slag die haar eigen is.”
Het traditionele nieuwjaarsconcert voor de Gemeente Hilversum vond vanwege de lockdown op
dinsdag 12 januari niet plaats in de St. Vituskerk maar in Studio 5 van het Muziekcentrum van de
Omroep. Het concert werd gestreamd via de website van de gemeente Hilversum, NH Gooi TV en
de facebookpagina’s van de gemeente, het Radio Filharmonisch Orkest en het MCO.
Het eerste concert in de NTR ZaterdagMatinee van 2021 was het Christmas Oratoria van James
MacMillan dat in opdracht van o.a. de NTR ZaterdagMatinee werd geschreven en op 16 januari
door het Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor onder leiding van de dirigent zelf in
wereldpremière werd gebracht. Dat deze uitvoering ook internationaal niet onopgemerkt bleef,
blijkt wel uit de recensie in The Times:
“The responsibility of introducing it to the world, under the composer’s direction, fell to the
Netherlands Radio Philharmonic Orchestra and Choir. And a magnificent job they did of bringing
this teeming score to life.” - ★★★★★ The Times
“Het Groot Omroepkoor stak in blakende vorm en leverde een ware topprestatie. (…) Alles klonk
overtuigend en vanuit het hart.” - ★★★★★ Trouw
“Het is geen nieuws dat we het getroffen hebben met de NTR ZaterdagMatinee, maar dit is wel
een moment om daar nog eens bij stil te staan. … Met een glansrol voor het Groot Omroepkoor” ★★★★ NRC
“Hoewel concerten met publiek momenteel niet mogelijk zijn, treden het Radio Filharmonisch
Orkest en het Grootomroepkoor nog steeds op, en wel voor een publiek van tienduizenden
luisteraars. Zij zijn namelijk de hofleveranciers van de live-uitzendingen van Radio 4, en die gaan
door. … Gelukkig is het nieuwe werk van MacMillan beeldend genoeg en zo geïnspireerd dat je
aan de radio gekluisterd bleef.” - ★★★★ De Volkskrant
Op 30 januari was het de Janáček-specialist Patrick Lange die in de Matinee het RFO en GOK
leidde in de opera Jenůfa, in plaats van Karina Canellakis die kort daarvoor met
zwangerschapsverlof was gegaan.
Op 12 februari dirigeerde eerste gastdirigent Peter Dijkstra van het Groot Omroepkoor koor en
orkest in AVROTROS Vrijdagconcert met Haydns Harmoniemesse en In terra pax van Frank
Martin.
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Op 19 februari vond de eerste editie
plaats van een nieuwe formule met het
Groot Omroepkoor o.l.v. chef-dirigent
Benjamin Goodson in het AVROTROS
Vrijdagconcert: The Living Room. Een
thematisch concert rondom Stravinsky
en ritme met medewerking van
regisseur Jorinde Keesmaat en de
dansers van Kalpan Arts.

Op 6 maart soleerde Simone Lamsma met het RFO o.l.v. Olari Elts in Roslavets’ hondsmoeilijke
Eerste vioolconcert in de NTR ZaterdagMatinee. Lamsma verving op het laatste moment Alina
Ibragimova die vanwege reisbeperkingen moest afzeggen.

Op vrijdag 2 april dirigeerde Thierry Fischer RFO en GOK in Mendelssohns oratorium Paulus.
Op 17 april waren in de Matinee de eerste bezoekers van het jaar welkom: in een pilotconcert voor
Testen voor Toegang, konden 247 bezoekers een kaartje kopen op voorwaarde dat ze bij de
ingang een negatieve testuitslag konden laten zien. Het Groot Omroepkoor onder leiding van Ed
Spanjaard zong een programma met o.a. de werelpremière van Aan iedereen van Bart Visman en
de Mis opus 4 van Saint-Saëns.
Ook het RFO nam deel aan de pilotconcerten Testen voor Toegang: in Het Zondagochtend
Concert begeleidden zij op 18 april o.l.v. Cristian Măcelaru Pekka Kuusisto in Tsjaikovski’s
Vioolconcert.
Op 30 april vierde Edo de Waart zijn 80ste verjaardag met zijn geliefde Radio Filharmonisch Orkest
en het Groot Omroepkoor in een Brahms-programma. Dit concert was ook als webcast te zien via
nporadio4.nl en NPO Start.
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Op 22 mei leidde Karina Canellakis haar RFO in de wereldpremière van het Tweede pianoconcert
van Thomas Larcher in een programma waarin ook de Nederlandse première van Samuel Adams’
Movements (for us and them) en de Vijfde symfonie van Jean Sibelius klonken. De Volkskrant
schreef over dit concert:
★★★★★ “In Jean Sibelius’ Vijfde symfonie, met zijn beroemde zwanenthema in de puik klinkende
hoorns, breekt het licht door. Tegelijkertijd is daar ook die voor Sibelius zo kenmerkende, donkere
onderstroom in het orkest, dat primair reageert op de geraffineerde tempowisselingen van
Canellakis: het orkest klinkt echt heel erg mooi.”

De laatste concerten van beide series vonden met beperkt publiek op anderhalve meter plaats: de
eenakters Blond Eckbert van Judith Weir en Il prigioniero van Luigi Dallapiccola in de Matinee op 5
juni en Orpheus van Stravinsky en de Grote Mis van Mozart in het Vrijdagconcert.
Het nieuwe seizoen begon vol goede moed zonder beperkingen. Al had de start van de verkoop
wel geleden onder de toen geldende beperkingen en een voorzichtig publiek.

Het Matinee-seizoen begon met Fedora van Giordano door RFO en GOK o.l.v. Giampaolo Bisanti,
het eerste concert in het AVROTROS Vrijdagconcert o.l.v. vaste gastdirigent van het RFO James
Gaffigan bevatte o.a. de wereldpremière van Event-Horizon van Jan-Peter de Graaff.
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Op 25 september dirigeerde Karina Canellakis andermaal een wereldpremière van Thomas
Larcher, deze keer de Derde symfonie ‘A line above the sky‘.
Op 1 oktober leidde Canellakis het RFDO in o.a. Tristan Keuris‘ Arcade en het Tweede
vioolconcert van Szymanowski waarin Nicola Benedetti soleerde.
Op 30 oktober was Bas Wiegers dirigent in een programma met de Nederlandse première van
Roar of nature van de Chinese componist Xu Ke en o.a. het Vioolconcert van Sibelius met Simone
Lamsma.
Op 12 november speelde het RFO o.l.v. Hannu Lintu tweemaal Prométhée, le poème du feu van
Skrjabin: eenmaal in het reguliere AVROTROS Vrijdagconcert samen met o.a. de cantate
Alexander Nevsky van Prokofjev, en een tweede keer op het festival Le Guess Who? met veel
succes voor een heel ander publiek. Beide keren speelde een lichtsimulatie van het door Skrjabin
voorgeschreven lichtorgel een van de hoofdrollen.
Op 27 november leidde James Gaffigan RFO en GOK in een wervelende uitvoering van Le Grand
Macabre van Györgi Ligeti.
“In deze opnieuw macabere tijden was Ligeti’s absurde ketelmuziekopera over het einde der tijden
heel toepasselijk als voorlaatste voorstelling voor de deuren van het Concertgebouw weer op slot
gingen. Overigens vergaat de wereld in deze even hilarische als dystopische opera niet echt. En
een greintje hoop kunnen we wel gebruiken. … Er moet onder leiding van de geweldige vaste
gastdirigent James Gaffigan enorm veel gerepeteerd zijn om dit zooitje ongeregeld zo precies
mogelijk onder elkaar te krijgen. Ligeti, notoir lastig tevreden te stellen, zou er vast zijn zegen aan
hebben gegeven.” ★★★★ Trouw
“Le Grand Macabre uit 1977 voelt niet alleen pijnlijk actueel, maar werkt ook flink op de
lachspieren. … Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor weten in Ligeti’s
overdadige partituur een ongekende transparantie en verfijning aan te brengen.
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Klankkleurcontrasten zijn helder afgebakend, waardoor Ligeti’s ritmische, harmonische en
melodische motieven goed te onderscheiden zijn.” ★★★★★ De Volkskrant

Op 10 december speelden Lucas en Arthur Jussen o.l.v. Karina Canellakis het concert voor 2
piano’s In unison van Joey Roukens in het Vrijdagconcert.
In de periode rond kerst zong het Groot Omroepkoor de Messiah met het Rotterdams
Philharmonisch Orkest o.l.v. Jonathan Cohen. Een van beide concerten werd als gratis stream
door het Rotterdams Philharmonisch Orkest aangeboden.
Het slotconcert van het jaar werd gevormd door de Schöpfungsmesse van Haydn en de
wonderlijke Cantate de Noël van Honneger in het AVROTROS Vrijdagconcert. Om het jaar te
eindigen zoals het begon: in lockdown en dus zonder publiek.
Webcasts
AVROTROS en NTR hebben in samenwerking met NPO Radio 4 geïnvesteerd in extra webcasts
van concerten in de omroepseries. Deze werden uitgezonden via nporadio4.nl/live en op Facebook
of YouTube en waren nagenoeg allemaal vervolgens ook te zien op NPO Start.
Podcasts
Een voortvloeisel uit de eerste lockdown vanwege corona was de wens om een podcast te maken
rondom Bachs Die Kunst der Fuge. In samenwerking met de NTR werd deze wens werkelijkheid:
musici uit het Radio Filharmonisch Orkest namen in allerlei verschillende samenstellingen de
fuga’s uit Bachs meesterwerk op, die door NTR-redacteur Wouter Pleijsier i.s.m. diverse gasten
van achtergronden werden voorzien.
Vanaf 25 november 2021 tot 24 maart 2022) verschijnt wekelijks een nieuwe aflevering van de
podcastserie Hilversumse Muziekschatten die in nauwe samenwerking met de NTR tot stand is
gekomen. Schatten uit de bibliotheek van de SOM uit verschillende categorieën worden
opgenomen door musici uit RFO en GOK en voorzien van achtergronden middels interviews en
voice over. De opgenomen werken worden door de NTR ook uitgezonden in Het Avondconcert.
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Nadat PAUZE, de podcast van het Radio Filharmonisch Orkest, in 2020 werd overgenomen door
de NTR en via NPO Radio 4 een veel groter platform kreeg, besloot de NTR in 2021 deze podcast
te beëindigen en zich meer te focussen op minder podcasts.
Van Koorzaken, de podcast van het Groot Omroepkoor verscheen ook in 2021 regelmatig een
nieuwe aflevering.
CD’s
Challenge Classics gaf in 2021 een cd uit met het Requiem van Willem Jeths. Dit is een opnamen
van het RFO en GOK uit de NTR ZaterdagMatinee.
In het najaar van 2021 verscheen bovendien een cd met het laatste concert van Bernard Haitink in
Nederland in juni 2019 in de NTR ZaterdagMatinee met het RFO en Bruckner 7. Slechts enkele
weken na deze release overleed Haitink.
Van beide cd’s zijn veel lovende recensies verschenen.
Nieuwe websites
Op 1 maart gingen de nieuwe websites voor de Stichting Omroep Muziek, het Groot Omroepkoor
en het Radio Filharmonisch Orkest online. Middels deze websites kunnen koor en orkest de
veelheid aan content die zij voor de omroepen produceren, in geluid én in beeld beter voor het
voetlicht brengen.
Activiteiten in het Muziekcentrum van de Omroep
Het Muziekcentrum van de Omroep is de thuisbasis van Stichting Omroep Muziek en de
omroepensembles en biedt bovendien permanent onderdak aan ondermeer het Metropole Orkest,
het Kunstencentrum Globe, Festival Wonderfeel, DB Media en Double 2. Ook wordt het gebouw
opengesteld voor verschillende (regionale) culturele instellingen om te repeteren en concerten te
geven. In het gebouw worden met regelmaat opnames gemaakt ten behoeve van cd’s, en radioen tv-uitzendingen. Bovendien organiseert de SOM een aantal eigen concertseries: een serie
kinderconcerten, de pianoserie Piano & Passie, de kamermuziekserie, Jazz in 2, en een aantal
gratis lunchconcerten door het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. Deze
laatste waren in 2021 vanwege corona niet mogelijk.
Als gevolg van de vele afgelaste concerten i.v.m. de coronamaatregelen waren er fors minder
bezoekers voor de eigen serie in het MCO dan in coronajaar 2020, toen er ook al 70% minder
bezoekers waren t.o.v. 2019. Ook het aantal bezoekers voor de concerten van huurders, veelal
amateurverenigingen, was heel veel minder t.o.v. 2020.
Serie
2021
2020
Concerten
Aantal
Gemidd.
Concerten
Aantal
Gemidd.
bezoekers bezoekers
bezoekers bezoekers
Eigen concerten MCO
5*
641
128
14**
1.556
111
Concerten van huurders 10
1.351
135
12
3.457
288
Totaal
15
1.992
133
26
5.013
193
* In totaal waren 21 concerten gepland. Ook de huurders hebben een groot aantal concerten moeten
annuleren.
** 7 concerten voorafgaand aan de eerste lockdown en 7 concerten, verdeeld over 4 verschillende
programma’s, met maximaal 30 bezoekers in het najaar.
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Social media
De groei in Social Media vlakt af. De berichten doen het goed, maar vooral de social advertising
campagnes in 2021 hebben het goed gedaan in 2021. De door de jaren heen opgebouwde
ervaring met Media- en Performancebureau Zigt zorgt voor een voortdurende groeiende
optimalisatie. We hebben in 2021 ruim 83% meer budget besteed aan social media advertising
dan in 2020. Het unieke bereik liet daardoor stijging zien. Het aantal weergaven en het aantal
websiteklikken bleef iets achter bij 2020.
Dit alles heeft ook geleid tot een toename van het aantal volgers. Op Facebook groeide het aantal
volgers van het Radio Filharmonisch Orkest met 2% naar 15.632 van het Groot Omroepkoor met
1% naar 10.895 volgers. Het aantal volgers van de NTR ZaterdagMatinee groeide in 2021 met
18% (vorig jaar met 20%), die van het AVROTROS Vrijdagconcert en het Muziekcentrum van de
Omroep met resp. 28% en 12%.
Besteed budget
Uniek bereik
Weergaven
Engagement rate
Websiteklikken

2021
€ 9.579
499.049
2.269.518
18,3%
4.295

2020
€ 5.212
431.500
2.313.880
10%
7.154
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Bedrijfsvoering
Human Resources
Net als in 2020 werd ook in 2021 het HR-beleid sterk beïnvloed door de coronacrisis. Voor de staf
bleef het thuiswerken, met uitzondering van een korte periode vlak voor en vlak na de zomerstop,
het uitgangspunt. De medewerkers kunnen een beroep doen op de SOM voor een
tegemoetkoming in de kosten van het inrichten van een thuiswerkplek.
De SOM heeft op basis van de RIVM- en overheidsrichtlijnen en in samenspraak met de
Vereniging Nederlandse Orkesten coronaprotocollen opgesteld voor het koor en orkest en het
gebouw. Deze protocollen zijn onder invloed van wijzigingen in de regelgeving regelmatig
aangepast. Streng naleven van de protocollen hebben uitbraken van corona binnen de SOM
voorkomen: in 2021 waren er geen besmetting die herleidbaar zijn naar de activiteiten van de
ensembles en die in ons gebouw. In 2021 zijn voorbereidingen getroffen om een
personeelsinformatie te introduceren waarmee op eenvoudiger wijze dan nu gegevens van en over
ons medewerkersbestand kunnen worden vastgelegd en worden onderhouden.

Facility Management Muziekcentrum van de Omroep (MCO)
De afdeling is verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van het gebouw. In 2021 werd
de huurovereenkomst met het Metropole Orkest tot eind 2022 verlengd met een optie tot
verlenging tot eind 2024. Studio 3 is speciaal ingericht voor het orkest. Daarnaast kan het orkest
voor een aantal dagen per jaar gebruik maken van de Studio 1 en Studio 5. Het Metropole Orkest
heeft door coronaomstandigheden weinig kunnen optreden. Als alternatief heeft het orkest een
aantal videostreams vanuit het gebouw verzorgd.
De verhuur van studio’s aan (amateur)gezelschappen is in 2021 enigszins hersteld van de klappen
die het door corona in 2020 heeft opgelopen. Door beperkende maatregelen hebben de
gezelschappen maar in beperkte mate kunnen repeteren en voorstellingen kunnen geven. Ook de
verhuur aan de zakelijke markt is deels weggevallen. Ten opzichte van 2019 is de omzet in 2021
bijna 40% lager.

ICT
Het beheer van ICT-faciliteiten bij de SOM is uitbesteed aan Infradax. Het contract met deze
dienstverlener loopt tot medio 2022. In 2021 is gestart met de voorbereiding van de Europese
aanbesteding. De SOM wordt hierbij ondersteund door een externe deskundige partij.
De aanbesteding geeft ons de mogelijkheid om te kijken naar de ICT inrichting. De SOM kent nog
een traditionele ICT inrichting (vaste werkplekken, beperkte thuiswerkmogelijkheden, verouderde
applicaties, scheiding tussen voice en dataverkeer). In de aanbesteding zal de eis opgenomen dat
de toekomstige aanbieder veranderingen in werkwijzen kan faciliteren. In dit verband moet ook
gedacht worden aan het overbrengen van applicaties naar de cloud. In 2022 zal worden gestart
met de transitie van de financiële administratie naar de cloud.
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Digitalisering omroep muziekcollectie
De bladmuziekcollectie uit de voormalige muziekbibliotheek bevat uniek materiaal en maakt een
belangrijk onderdeel uit van de geschiedenis van de omroepen. De podcastseries die in het
voorjaar en het najaar in samenwerking met de NTR en NPO Radio 4 zijn geproduceerd (zie
hierboven) laten horen welke schatten verborgen zijn in de bibliotheek en bewijzen daarmee de
waarde van de collectie.
Door bezuinigingen in 2012-2013 is de muziekbibliotheek gesloten. Wel hebben OCW en de
Gemeente Hilversum in 2017 incidenteel subsidiegeld beschikbaar gesteld om delen van de
collectie te digitaliseren en toegankelijk te maken voor het publiek via de website
Muziekschatten.nl. De SOM is voor verdere digitalisering afhankelijk van projectsubsidies. Voor het
beheer van de collectie is geen structurele financiering beschikbaar. Op termijn is dit geen
houdbaar scenario. Om die reden zijn in 2021 verkennende gesprekken gestart met het
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) over het onderbrengen van het gedigitaliseerde
deel van de bladmuziekcollectie van de SOM bij het NIBG. Het NIBG is als erfgoedinstelling
gespecialiseerd in het beheer van de audiovisuele content van, met name, de publieke omroepen.
Deze gesprekken hebben nog niet tot overeenstemming geleid en zullen in 2022 worden
voortgezet. De SOM zal tot eind 2022 de financiering van de collectie voortzetten.
De SOM is een van de oprichtende partijen van Podiumkunst.net. Dit consortium van
erfgoedinstellingen heeft als doel de collecties van de deelnemende partijen beter toegankelijk te
maken door afspraken te maken over het materiaal en nieuwe vormen van gebruik te entameren
en te faciliteren. Vanuit de SOM is 0,8 fte gedetacheerd bij het consortium. Tevens is de SOM
contractpartij voor de Domeincoördinator muziek. Podiumkunst.net wordt door OCW via de BIS
gefinancierd voor in eerste instantie een periode van 4 jaar (2021-2024). Namens alle
deelnemende partijen is het NIBG penvoerder voor het consortium.
In 2021 is een, naar verwachting laatste, toekenning geweest vanuit Metamorfoze voor het
digitaliseren van een deel van het archief. In 2022 zal gestart worden met het digitaliseren van de
populaire muziek uit de periode 1890-1950. Naar verwachting zal dit project ultimo 2022 afgerond
kunnen worden.
In 2021 zijn 19.825 muziekstukken gedownload op de website Muziekschatten, waarvan 13.689
door leden. Dat is een groei van bijna 30% t.o.v. 2020. Het aantal bezoekers op de website daalde
met 9%, maar het aantal volgers op Facebook en YouTube groeide met 12% resp. 42%.
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Financieel verslag
Over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2021 heeft de SOM voordelig resultaat
behaald van € 1.179.000. Het voordelig resultaat van 2021 is ontstaan door de incidentele subsidie
van OCW inzake Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19
(RAOCCC), voorts door het nog niet volledig opvullen van vacatures wegens corona. Levende
Muziek (AVROTROS Vrijdagconcert) en digitalisering bladmuziek sluiten af met een nadelig
resultaat. Deze resultaten worden onttrokken respectievelijk toegevoegd aan de voor dat doel
gevormde bestemmingsreserves en -fondsen.

Resultaat 2021 Stichting Omroep Muziek

bedragen in € (* 1.000)

Exploitatierekening
Werkelijk 2021

Begroting
2021

boekjaar 2020

€

€

€

680
905
1.585

2.376
1.016
3.392

930
727
1.657

18.916
2.930
86
21.932
23.517

16.990
2.930
78
19.998
23.390

19.146
2.930
238
22.314
23.971

2.762
2.021
4.783

2.311
2.126
4.437

2.363
2.645
5.008

Totaal Activiteitenlasten personeel
Totaal Activiteitenlasten materieel
Totaal Activiteitenlasten

15.481
1.871
17.352

15.981
2.756
18.737

14.758
1.527
16.285

Totaal Lasten

22.135

23.174

21.292

1.382

215

2.678

203
-

215
0

205
104

0

2.369

Baten
Eigen inkomsten
1.
2.

Totaal Directe opbrengsten
Totaal Indirecte opbrengsten
Totaal eigen inkomsten
Bijdragen/Subsidies

3.
4.
5.

Totaal subsidie OCW
Totaal bijdragen levende muziek
Totaal overige subsidies
Totaal bijdragen/subsidies
Totaal baten
Lasten
Beheerlasten

6.
7.

Totaal Beheerlasten personeel
Totaal Beheerlasten materieel
Totaal Beheerlasten
Activiteitenlasten

8.
9.

Saldo uit gewone bedrijfsvoering
10.
11.

Saldo rente baten/-lasten
Saldo bijzondere baten/-lasten
Exploitatieresultaat

1.179

Bestemming exploitatieresultaat

2021
€
696
676
-74
-119

2020
€
276
1.913
-83
262

1.179

2.369

Algemene Reserve (OCW-deel)
Bestemmingsreserve (Egalisatie financiering onderhoud)
Bestemmingsreserve Min. OCW - RAOCCC
Bestemmingsreserve (Bladmuziek)
Bestemmingsfonds (Levende Muziek - NTR)
Bestemmingsfonds (Levende Muziek - AVROTROS)
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Algemene Reserve en Eigen Vermogen 2021
Het resultaat is tot een bedrag van € 696.000 toegevoegd aan de Algemene Reserve. Voorts is €
676.000 toegevoegd aan de RAOCCC bestemmingsreserve. Het negatieve resultaat uit de
activiteiten Levende Muziek van in totaal € 119.000 is onttrokken aan de bestemmingsfonds voor
Levende Muziek. Het negatieve resultaat uit de bladmuziek-activiteiten is onttrokken aan de
bestemmingsreserve voor dit doel.
Financiële kengetallen
De financiële kengetallen zijn een momentopname van de situatie op balansdatum. De balans per
31 december 2021 en het resultaat over 2021 worden in sterke mate beïnvloed door de toekenning
van compensatiemiddelen ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. Door
achterblijvende indexering van de OCW-bijdrage, voorzienbaar (groot) onderhoud aan het pand en
mogelijk blijvende effecten van de coronacrisis op de exploitatie van de SOM, blijft de solvabiliteit
en liquiditeit van de SOM een aandachtspunt. Eind 2021 is de januari termijn ontvangen van de
reguliere OCW bijdrage voor 2022. Omdat dit voorschot de cijfers sterk beïnvloed is een extra
kolom toegevoegd waarbij het voorschot buiten beschouwing wordt gelaten (kolom genormaliseerd
2021). De cijfers over 2021 worden daarmee beter vergelijkbaar.

Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Liquiditeit (current Ratio)
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen

2021
35,2%
40,4%
1,37
5,0%
33,9%

Genormaliseerd
2021
46,3%
53,2%
1,95
5,0%
33,9%

2020
40,7%
46,8%
1,45
9,9%
27,5%

2019
24,4%
33,3%
0,64
0,3%
13,5%

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen. De
SOM hanteert hiervoor 2 formules: Solvabiliteit 1 (eigen vermogen gedeeld door balanstotaal) en
solvabiliteit 2 (eigen vermogen + voorzieningen gedeeld door balanstotaal). Een norm van 25%40% wordt als goed gezien. Op 31 december 2021 zijn Solvabiliteit 1 en 2 respectievelijk 46,3% en
53,2%.
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 2021 bedraagt de liquiditeit 1,95.
Rentabiliteit
De rentabiliteit is berekend aan de hand van de formule: totaalresultaat gedeeld door de totale baten
maal 100%. Voor de SOM is een norm van > 0,5% gesteld, daar uitgegaan wordt van een
kostendekkende begroting. Over 2021 is de rentabiliteit 5%.
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%. De SOM
hanteert een norm van 12%-15% voor een voldoende weerstandsvermogen. Het
weerstandsvermogen per ultimo 2021 bedraagt 34%.

26

STICHTING OMROEP MUZIEK
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
Doelstellingen en activiteiten
Stichting Omroep Muziek
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 2008.
ANBI Status
De Stichting Omroep Muziek is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze ANBI-status is van belang om schenkingen en
erfenissen belastingvrij te kunnen ontvangen. RSIN nummer van de SOM is 80.34.27.967.
Directie en raad van toezicht
De heer R.C. Kieft is sinds 1 april 2016 directeur-bestuurder van SOM.
In het verslagjaar heeft de directie geregeld overleg gevoerd met en verantwoording afgelegd aan
de raad van toezicht over het door haar gevoerde beleid. De directie heeft in 2021 vijf 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
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.
Nevenfuncties directie
De nevenfuncties van de heer R.C. Kieft in 2021 bestonden uit:
Lid Raad van Toezicht Stichting Frommermann
Lid Raad van Toezicht Stichting Nederlands Studenten Orkest
Voorzitter College van Adviseurs & Lid Stichtingsraad Prins Bernhard Cultuurfonds
Vicevoorzitter Stichting Nationale Jeugdorkesten Nederland (NJON)
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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 Omroepproductie Bedrijf (NOB) voor € 9
miljoen.
In 2016 heeft een visuele inspectie door het bedrijf SBM Bouw- en vastgoedmanagement
plaatsgevonden, die in 2020 is geactualiseerd. Uitgangspunt voor deze inspectie vormde het feit
dat er geen inspectiekaders noch technische en financiële kaders waren en dat deze inspectie als
nulmeting voor alle typen onderhoud en (vervangings)investeringen zou dienen.
Vanwege wijziging in de regelgeving (Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 640)) heeft in
2020 een herbeoordeling van de voorziening groot onderhoud plaatsgevonden. Alle posten uit het
Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) zijn beoordeeld en waar nodig bijgesteld.
Voor de voorziening groot onderhoud zijn de kosten voor servicecontracten, investeringen in
luchtbehandeling, verlichting en dak uit het MJOP buiten beschouwing gelaten, omdat zij meer het
karakter hebben van investeringen dan van groot onderhoud. In 2021 heeft geen groot onderhoud
plaatsgevonden en is de voorziening groot onderhoud met 30.000 verhoogd na aanpassing van de
prijsindex van het CBS.
In het meerjarenbeleidsplan voor de komende concessieperiode (2022-2026) wordt uitgebreid
stilgestaan bij de noodzaak voor groot onderhoud voor het in stand houden en verduurzamen van
het Muziekcentrum van de Omroep. Deze kosten zullen (deels) gefinancierd moeten worden met
externe middelen.
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Risicomanagement
Stichting Omroep Muziek heeft ten doel het in stand houden en doen exploiteren van een
omroeporkest (Radio Filharmonisch Orkest), een omroepkoor (Groot Omroepkoor) en het
Muziekcentrum van de Omroep. Deze uitgangssituatie vormt de basis voor het risicomanagement
van de organisatie. De directeur en managementteam zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het
onderkennen, analyseren, en beheersen van risico’s. De risico’s waarmee de organisatie kan
worden geconfronteerd, worden daartoe onderverdeeld in strategische, operationele, compliance
en financiële risico’s en het managen daarvan vormt een integraal onderdeel van het gevoerde
beleid.
De risicobereidheid wordt vastgesteld door de verschillende aspecten die daarop van invloed zijn
te bespreken en af te wegen. De overall risicobereidheid (risk appetite) van de SOM is ‘avers’,
ofwel risicomijdend, wat wil zeggen dat het totale risico dat de organisatie bereid is te accepteren
niet verder gaat dan het risico dat nodig is om de strategische doelstellingen te behalen en de
verplichtingen na te komen.

In 2022 zal onder deskundige leiding een inspiratiesessie risicomanagement en risicoleiderschap
plaatsvinden. Het doel van de sessie is het MT en het Management Overleg te inspireren en
handelingsperspectieven te bieden voor het effectief omgaan met risico’s, zodat de risico’s
opnieuw gewogen kunnen worden en mitigerende maatregelen zo nodig bijgesteld kunnen
worden.
Over de belangrijkste risico’s rapporteren wij in dit jaarverslag.
Categorie

Omschrijving

Kans

Impact

Bereidheid risico
te nemen

Strategische
risico’s

Aanwijzing om de mediawettelijke taak
van koor- en orkestfunctie van de
publieke omroep te verzorgen cf. afdeling
2.6.7 van de mediawet 2008 wordt
ingetrokken

Klein

Groot

Klein

Samenwerkingspartners in het publieke
bestel zeggen de samenwerking op

Klein

Groot

Klein

Medium

Groot

Klein

Door verzuim musici, dirigenten en/of
solisten staat kwaliteit productie onder
druk

Groot

Groot

Klein

Onderhoud status gebouw belemmert de
bedrijfsvoering

Groot

Medium

Medium

Onvoldoende mogelijkheden
gekwalificeerd personeel aan te trekken

Medium

Medium

Medium

Klein

Medium

Medium

Operationele
risico’s

IT-systemen vallen uit of beveiliging biedt
onvoldoende bescherming

Concertlocaties niet beschikbaar
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Compliance
risico’s

Financiële
risico’s

Fouten bij interpretatie van wet- en
regelgeving

Klein

Groot

Klein

Fouten bij naleving in- en externe
procedures

Medium

Medium

Klein

Onvoldoende bekostiging voor de
uitvoering van taken

Medium

Groot

Klein

Vaste huurders zeggen de huur op

Klein

Groot

Medium

Mitigerende maatregelen
Vooraf
De in bovenstaande tabel beschreven risico’s gaan uit van een situatie die pre-corona als normaal
werd beschouwd.
Ook in 2021 is de organisatie geconfronteerd met rigoureuze maatregelen ter bestrijding van
corona. Deze maatregelen hebben de uitvoering van de taken door de SOM ernstig belemmerd.
De gevolgen voor de organisatie hebben we kunnen beperken door protocol-afspraken te maken
en op de nakoming daarvan streng toe te zien, het thuiswerken van kantoorpersoneel te
entameren en te faciliteren.
De financiering vanuit het ministerie en de mediapartners is gecontinueerd en daarenboven heeft
de minister extra middelen toegekend ter compensatie van verlies aan ticketinkomsten. Deze
compensatiegelden zijn mede ingezet om de extra kosten van aan corona gerelateerde
maatregelen te bekostigen.
Strategische risico’s
De SOM participeert actief in de beleidscyclus van de publieke omroep. Het meerjarenbeleidsplan
2022-2026 van de SOM, dat ultimo 2020 bij de minister is ingediend, is in nauwe samenwerking
met AVROTROS, NTR en de zenderredactie van NPO Radio 4 tot stand gekomen.
Directie en leden van het managementteam spreken regelmatig met de ambtelijke top van het
ministerie waarbij de problemen en uitdagingen van de SOM en zijn ensembles ter sprake komen.
De interne procedures van de SOM zijn erop gericht om aan de mediawettelijke bepalingen en
nadere subsidievoorschriften te voldoen.
De SOM heeft een unieke positie in het publieke mediabestel en in de culturele infrastructuur. De
taak van de SOM is geborgd in de Mediawet. Door het politieke debat inzake de media en de
ontwikkelingen in de culturele sector op de voet te volgen, kan snel worden gereageerd op
veranderingen in wet- en regelgeving.
De SOM is bovendien actief betrokken bij de Vereniging van Nederlandse Orkesten (VVNO) en via
hen kunnen we de kernwaarden en uniciteit van de organisatie goed voor het voetlicht brengen.
Tenslotte wordt actief gestuurd op de artistieke kwaliteit van koor en orkest. De SOM is
verantwoordelijk voor het aantrekken van dirigenten en samen met AVROTROS en NTR wordt
invulling gegeven aan de concertseries op NPO Radio 4. De concertseries staan (inter)nationaal
bekend als artistiek zeer hoogstaand.
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Operationele risico’s
In 2014 is het beheer van de IT-infrastructuur uitbesteed aan een externe, terzake kundige
organisatie. Contractueel en via SLA’s verzorgt deze organisatie de beveiliging van het netwerk en
de data. Regelmatig is overleg over de bedreigingen waarmee we geconfronteerd kunnen worden.
De organisatiestructuur voor de aansturing van koor en orkest is in 2020 aangepast. Met de
aanstelling van aparte managers voor het koor en orkest ontstaat meer ruimte voor mensgericht
personeelsbeleid. Onderdeel daarvan is dat mogelijke problemen eerder kunnen worden
gesignaleerd.
De organisatie wordt de komende jaren geconfronteerd met leeftijdgebonden uitstroom. Audities
voor de vervanging van musici zijn in 2020 grotendeels stil komen te liggen vanwege de
beperkende coronamaatregelen. In 2021 zijn de audities, streng geprotocolleerd, weer opgestart.
Voor de tijdelijke vervanging van personeel kan de SOM een beroep doen op een uitgebreid
netwerk van remplaçanten die bovendien door het afsluiten van een separate CAO voor deze
groep van medewerkers op gelijke wijze betaald worden als de musici in vaste dienst.
Het gebouw is een rijksmonument omdat het de ontstaansgeschiedenis van de omroep in
Hilversum goed representeert. Het gebouw is in de jaren 90 van de vorige eeuw door de
rechtsvoorgangers van de SOM verworven. Vanwege budgettaire krapte is het onderhoud aan het
gebouw geminimaliseerd. De gevolgen daarvan worden inmiddels zichtbaar. In 2016 is een (in
2020 geactualiseerd) meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Daarmee is inzichtelijk gemaakt welk
onderhoud wanneer noodzakelijk is en wat de kosten daarvan zijn. In het meerjarenbeleidsplan
van de SOM voor de periode 2022-2026 wordt hier uitgebreid bij stil gestaan. Met het Ministerie
van OC&W wordt intensief gesproken over de financiering van het onderhoud.
Voor de uitvoering van de concertserie Zaterdag Matinee wordt het Concertgebouw in Amsterdam
gehuurd. Het Vrijdagconcert is een coproductie van AVROTROS en Tivoli Vredenburg in Utrecht.
Sporadisch komt het voor dat de locaties niet beschikbaar zijn. Het adagium geldt ‘The show must
go on’. Mocht de locatie niet beschikbaar zijn dan heeft de SOM in zijn eigen gebouw een
concertwaardige studio tot zijn beschikking.
Compliance risico’s
De Wet Arbeidsmarkt in Balans, privacywetgeving en de nieuwe CAO voor remplaçanten zijn
voorbeelden van wetgeving die de bedrijfsvoering complexer maken. De SOM is actief betrokken
geweest bij de totstandkoming van de CAO voor remplaçanten. Voor complexe juridische
casussen wordt externe expertise ingeschakeld.
Ultimo 2021 is een privacy officer benoemd die de organisatie adviseert over onderwerpen
aangaande nakoming wet- en regelgeving. Deze functionaris heeft tevens de rol als Functionaris
Gegevensbeheer in het kader van de AVG.
Voor Europese aanbestedingstrajecten wordt een beroep gedaan op externe expertise.
Financiële risico’s
Deze zijn beperkt door actief te sturen op bestedingen en inkomstenstromen. Periodiek wordt
gerapporteerd over gedane uitgaven en ontvangen inkomsten. Daar waar nodig wordt bijgestuurd
om binnen de vastgestelde begroting te blijven. Met het Ministerie van OCW wordt periodiek
overleg gevoerd over budgetontwikkelingen op de middellange termijn.
Mogelijk verlies aan huurinkomsten wordt beperkt door met de vaste huurders langjarige afspraken
te maken.
Roland Kieft, directeur-bestuurder
26 april 2022
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2021 na resultaatbestemming 5
Bedragen in € (* 1.000)

Balans na resultaat bestemming

Huidig
boekjaar

Vorig
boekjaar

€

€

1.
2.

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal Vast activa

7.596
50
7.646

7.742
72
7.814

3.
4.

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal Vlottende activa

844
7.916
8.760

997
2.489
3.486

16.406

11.300

2.182
2.835
760
5.777

1.486
2.233
879
4.598

856

695

Activa

Totale Activa
Passiva
5.

Eigen vermogen
I Algemene Reserve
II Bestemmingsreserves
III Bestemmingsfondsen
Totaal Eigen vermogen

6.

Totale Voorzieningen

7.

Langlopende schulden
Totale Langlopende schulden > 1 jaar

3.357
3.357

3.582
3.582

8.

Kortlopende schulden
Totaal Kortlopende schulden < 1 jaar

6.416
6.416

2.424
2.424

16.406

11.300

Totale Passiva

5

Met huidig boekjaar wordt bedoeld het boekjaar 2021, vorig boekjaar is 2020.
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Exploitatierekening 2021
Exploitatierekening

Bedragen in € (* 1.000)

Huidig
boekjaar

Begroting

Vorig
boekjaar

€

€

€

1.

Directe opbrengsten
Recettes
Sponsorinkomsten
Overige inkomsten
Totaal Directe opbrengsten

492
3
185
680

1.971
405
2.376

601
0
329
930

2.

Indirecte opbrengsten
Totaal Indirecte opbrengsten

905

1.016

727

1.585

3.392

1.657

18.916

16.990

19.146

3.016

3.008

3.168

Totaal bijdragen/subsidies

21.932

19.998

22.314

Totale baten

23.517

23.390

23.971

2.762
2.021
4.783

2.311
2.126
4.437

2.363
2.645
5.008

Baten
Eigen inkomsten

Totaal eigen inkomsten
Bijdragen/Subsidies
3.
4/5.

Totaal subsidie OCW
Totaal overige bijdragen/subsidies

Lasten
6.
7.

Beheerlasten personeel
Beheerslasten materieel
Beheerlasten Totaal

8.
9.

Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten Totaal

15.481
1.871
17.352

15.981
2.756
18.737

14.758
1.527
16.285

Totale Lasten

22.135

23.174

21.293

1.382

215

2.678

203
0

215
0

205
104

Exploitatieresultaat

1.179

0

2.369

Bestemming exploitatieresultaat

2021
€
696
676
-74
-119
1.179

Saldo uit gewone bedrijfsvoering
10.
11.

Saldo rentebaten /-lasten
Saldo bijzondere baten/-lasten

Algemene Reserve (OCW-deel)
Bestemmingsreserve (Egalisatie financiering onderhoud)
Bestemmingsreserve Min. OCW - RAOCCC
Bestemmingsreserve (Bladmuziek)
Bestemmingsfonds (Levende Muziek - NTR)
Bestemmingsfonds (Levende Muziek - AVROTROS)

2020
€
276
1.913
-83
262
2.369
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Kasstroomoverzicht 2021

Bedragen in € (* 1.000)

2021
Saldo baten en lasten voor financiële baten en lasten
Mutatie bijzondere baten/-lasten
Aanpassingen voor:
● Afschrijving
Mutaties in voorzieningen:
● Mutatie voorzieningen
Mutaties in werkkapitaal:
● Mutatie vorderingen
153
● Mutatie kortlopende schulden
3.992
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Ontvangen dividend
Betaalde interest
Betaalde winstbelasting
Ontvangen vanwege bijzondere baten

2020

1.382
0

2.678
-104

304

275

161

-117
-304
115

4.145

-189

5.993

2.543

0
0
-203
0
0

0
0
-205
0
0
-203

Kasstroom uit operationele activiteiten

-205
5.790

Investeringen in materiele vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Mutaties materiële vaste activa
Mutaties financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-160
0
0
22

Ontvangsten uit langlopende schulden
Aflossingen langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0
-225

2.338
-398
0
0
-11

-138

-409
0
-211

-225

-211

5.427

1.718

0

0

5.427

1.718

Stand 1 januari
Afname/toename geldmiddelen

2.489
5.427

771
1.718

Stand 31 december

7.916

2.489

Netto kasstroom
Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen
Afname/toename geldmiddelen
Verloop van de geldmiddelen:
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Algemene grondslagen
Algemeen
De Stichting Omroep Muziek produceert namens de participerende publieke omroepen NTR en
AVROTROS de programmering van levende muziek op NPO Radio 4. De SOM heeft twee
ensembles, te weten het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest. Beide ensembles
worden ondersteund door een staf. Daarnaast heeft de SOM op tijdelijke basis budget gekregen
om een deel van het bladmuziekarchief te digitaliseren. Ten slotte beheert de SOM het
Muziekcentrum van de Omroep, de voormalige VARA studio’s aan de Heuvellaan te Hilversum.
De SOM is bij ministeriële beschikking d.d. 27/08/2013 aangewezen om de mediawettelijke taak ex
afdeling 2.6.7 van de Mediawet 2008 uit te voeren. De SOM stelt iedere vijf jaar een
meerjarenbeleidsplan op en biedt dit de minister ter goedkeuring aan. Het beleidsplan vormt de
basis voor de artistieke en bedrijfsmatige activiteiten van de SOM. De beleidscyclus loopt gelijk
met die van de Nederlandse Publieke Omroep. De huidige cyclus eindigt per 31 december 2021.
Het nieuwe meerjarenbeleidsplan is ultimo 2020 bij de minister ingediend.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Handboek verantwoording bekostiging
Media instellingen. De volgende wet- en regelgeving en richtlijnen zijn (onder meer) van
toepassing op de verantwoording: de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving, met name RJ 640 (organisaties zonder winststreven, Wet Normering
Topinkomens (WNT).
Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling
zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de SOM.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
leiding van de rechtspersoon zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362
lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de doorgevoerde stelselwijziging bij
voorzieningen (waardering tegen contante waarde). Deze stelselwijziging heeft geen gevolgen
gehad voor het resultaat en/of vermogen.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen
vermeerderen met € 5.427.000 en het exploitatieresultaat € 1.179.000 is substantieel lager dan de
toename van de geldmiddelen. Deze discrepantie wordt voornamelijk veroorzaakt door de vooruit
ontvangen subsidie OCW voor 2022.
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Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten vorderingen onder vlottende activa, liquide middelen,
langlopende schulden en kortlopende schulden. De SOM kent geen afgeleide financiële
instrumenten. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de
behandeling per balanspost van de ‘Grondslagen voor de waardering van activa en passiva’.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs
(gebouw en grond verhoogd met overdrachtsbelasting), verminderd met lineaire afschrijvingen
over het verstreken gedeelte van de economische levensduur. Op terreinen wordt niet
afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht. Zie onderstaand voor de vaststelling of voor een materieel vast
actief sprake is van een bijzondere waardevermindering. Investeringen boven de € 2.500 worden
geactiveerd.
Het gebouw wordt lineair afgeschreven in 25 jaar, de aanpassingen aan het gebouw in 20 jaar. Op
de grond vindt geen afschrijving plaats.
De inventaris en apparatuur wordt afgeschreven in 3 tot 8 jaar, kleding en overig in 4 tot 5 jaar en
muziekinstrumenten in 12 jaar. Op antieke instrumenten, aanschafwaarde per 31 juli 2013 €
175.000 wordt niet afgeschreven in verband met het waardevaste karakter van deze instrumenten.
De collectie van de muziekbibliotheek is, gezien het bijzondere karakter hiervan, p.m.
gewaardeerd.
Het gebouw is verzekerd op basis van herbouwwaarde, de overige materiële vaste activa zijn
verzekerd op basis van vervangingswaarde.
Het gebouw aan de Heuvellaan 33 dient als zekerheid voor de hypothecaire lening verstrekt door
de Bank Nederlandse Gemeenten.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening
voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging en de onttrekking aan de voorziening wordt
bepaald aan de hand van een lange termijn onderhoudsplan.
Financiële vaste activa
De waardering van financiële vaste activa vindt plaats tegen reële waarde. De reële waarde
benadert de boekwaarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de
realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de staat van baten en lasten.
Vlottende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een
verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de
contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente
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rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Alle hebben een
kortlopend karakter.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden, verleende bankgarantie en direct opeisbare
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De liquide middelen van de SOM staan ter vrije
beschikking van de SOM, met uitzondering van de verleende bankgarantie.
Eigen vermogen inclusief bestemmingsreserves en fondsen
In overeenstemming met desbetreffende voorschriften in het ‘Handboek verantwoording
bekostiging Media instelling’ en afspraken met het Ministerie van OCW wordt het exploitatiesaldo
voor een deel toegevoegd aan c.q. ten laste gebracht aan de ‘Algemene Reserve’, via de verdeling
van het saldo baten en lasten volgens de exploitatierekening.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, zijn, met uitzondering van
projectsubsidies, in de exploitatierekening opgenomen onder vermelding van de aard van de
bestemming. Ook de besteding hiervan wordt afzonderlijk vermeld. Indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in de
desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Indien in een
volgend verslagjaar uit deze bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt
geput, wordt deze besteding in de exploitatierekening als last verantwoord. Het saldo van de
exploitatierekening wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de
baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de exploitatierekening wordt vervolgens
een specificatie van de verwerking van dit saldo opgenomen, waaruit blijkt hoe dit saldo is verwerkt
in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.
Voorzieningen
Voorzieningen worden opgenomen voor uitgaven die in een volgend boekjaar zullen worden
gemaakt, maar die hun oorsprong vinden voor het eind van het onderhavige boekjaar.
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden
gewaardeerd tegen contante waarden met een toegepaste verdisconteringsvoet van 0%, met
uitzondering van de voorziening groot onderhoud. Deze wordt gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te
verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis
van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. Het in 2016 opgestelde meerjarenonderhoudsplan
is in 2020 verder geactualiseerd. Het plan vormt de basis voor de voorziening groot onderhoud.
Voor de voorziening groot onderhoud zijn de kosten voor servicecontracten, investeringen in
luchtbehandeling, verlichting en dak uit het MJOP buiten beschouwing gelaten, omdat zij meer het
karakter hebben van investeringen dan van groot onderhoud.
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De voorziening jubileum heeft betrekking op jubileumuitkeringen bij 12,5, 25 en 40 jaar jarig
dienstverband. De omvang van de voorziening is de contante waarde van de toekomstige
jubileumuitkeringen waarbij rekening is gehouden met de gedane toezeggingen, blijfkans ven
leeftijd.
In de CAO is afgesproken dat de SOM middelen reserveert voor leeftijdsfase bewust
personeelsbeleid. In het kader hiervan kunnen medewerkers een beroep op fiscaal gefaciliteerde
vervroegde uittredingsregelingen (zgn. RVU regeling). De afspraken met medewerkers worden
vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
Pensioenen
De medewerkers van de SOM hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij het PNO.
Deze pensioenregeling betreft een toegezegde pensioenregeling. De opbouw van het pensioen is
op basis van middelloonregeling. De premies worden verantwoord in de exploitatie zodra deze
verschuldigd zijn. Nog te betalen premies per balansdatum worden als te betalen premies PNO
opgenomen.
PNO Media had eind december 2021 een beleidsdekkingsgraad van 104,6% (ultimo 2020: 90,4%).
Voor de remplaçanten geldt de pensioenregeling Remplaçanten Nederlandse Orkesten bij het
pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dit betreft een toegezegde pensioenregeling waarbij de premies
worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Pensioenfonds Zorg &
Welzijn had eind december 2021 een beleidsdekkingsgraad van 99,7% (ultimo 2020: 92,6%).
Schulden
De eerste waardering van schulden vindt plaats tegen reële waarde. Het deel van de langlopende
schuld welke wordt afgelost binnen twaalf maanden na verslagdatum, wordt als kortlopende schuld
gepresenteerd.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten, verplichtingen
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Voorzienbare
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar
worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en
wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.
Baten met een bijzondere bestemming
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, al dan niet via specifieke acties,
worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten opgenomen, onder
vermelding van de aard van de bestemming. Ook de besteding hiervan wordt afzonderlijk vermeld.
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Vergoeding door het ministerie van OCW
De exploitatiebijdrage OCW wordt als bate verantwoord in de exploitatierekening in het jaar waar
de bate betrekking op heeft.
De verwerking van de RAOCCC-bijdrage ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis op de
bedrijfsvoering, is in overeenstemming met de regelgeving en voorschriften van het ministerie van
OCW.
Vergoeding Levende Muziek
Het budget Levende Muziek is gebaseerd op de door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) ter
beschikking gestelde middelen voor de Levende Muziek NPO Radio 4. Uitkering vindt plaats door
de NTR en AVROTROS via de Geld op Schema systematiek van de NPO.
Overige Baten
Ticketopbrengsten, subsidies, donaties, schenkingen en overige inkomsten worden verantwoord in
de periode waar ze betrekking op hebben.
De overige baten vloeien voort uit transacties of andere gebeurtenissen waarvan de aard
overeenkomt met de aard van de activiteiten die gewoonlijk in het kader van de gewone
bedrijfsuitoefening worden verricht, maar die zich op bepaalde manier onderscheiden van de
andere transacties of gebeurtenissen die onderdeel zijn van de gewone bedrijfsuitoefening.
Lasten
Als lasten zijn opgenomen, de aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.
De lasten zijn verdeeld over beheerlasten en activiteitenlasten. De beheerlasten zijn onderverdeeld
in beheerlasten materieel (algemene kantoorkosten) en beheerlasten personeel (staf). De
activiteitenlasten worden verdeeld in activiteitenlasten materieel (directe productiekosten) en
activiteitenlasten personeel (artistieke staf, koor en orkest).
Personeelsbeloningen
Personeelsbeloningen (lonen, sociale lasten, etc.) vormen geen aparte regel in de staat van baten
en lasten. Deze kosten zijn opgenomen als arbeidskosten vaste medewerkers.
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de
belastingautoriteit.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien
een schattingswijziging van de toekomstige gebruiksduur plaatsvindt, worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de
staat van baten en lasten verwerkt in de periode dat zij zich voordoen.
Financiële instrumenten en risicobeheersing
Vreemde valuta
In- en verkooptransacties in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen per
transactiedatum. Vorderingen en schulden zijn omgerekend tegen de per balansdatum geldende
wisselkoersen. De hieruit resulterende winsten en verliezen zijn in de staat van baten en lasten
verwerkt.
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Toelichting op de balans

Bedragen in € (* 1.000)

Toelichting op de balans 31 december 2021

Saldo
2021
€

Activa
1.

Saldo
2020
€

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen*
7.312
7.459
Inventaris
62
78
Apparatuur
15
28
Muziekinstrumenten
153
155
Activa in constructie
54
22
Totaal Materiële vaste activa
7.596
7.742
TOTAAL
7.596
7.742
*Op basis van de in 2021 door Cushman & Wakefield uitgevoerde taxatie is de waarde van het pand vastgesteld op € 7.430.000.
Cumulatieve
2020
Aanschafwaarde
afschrijving
Materiële vaste activa
2020
2020
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
12.079
-4.620
7.459
Inventaris
1.022
-944
78
Apparatuur
584
-556
28
Automatisering (activa in constr)
22
0
22
Muziekinstrumenten
1.388
-1.233
155
TOTAAL
15.095
-7.353
7.742
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventaris
Apparatuur
Automatisering (activa in constr)
Muziekinstrumenten
TOTAAL

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventaris
Apparatuur
Automatisering (activa in constr)
Muziekinstrumenten
TOTAAL

Investeringen Desinvesteringen
29
51
-3
0
32
48
160
-3

Afschrijvingen
-176
-65
-13
0
-50
-304

Mutaties
-147
-17
-13
32
-2
-147

Aanschafwaarde
2021

Cumulatieve
afschrijving
2021
-4.796
-1.008
-569
0
-1.283
-7.656

Boekwaarde
2021

12.108
1.070
584
54
1.436
15.252

7.312
62
15
54
153
7.596
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Bedragen in € (* 1.000)

Toelichting op de balans 31 december 2021 / vervolg

2.

3.

Saldo
2021

Saldo
2020

Financiële vaste activa

€

€

Leningen u/g
Uitstaande leningen MIF
Totaal

50
50

72
72

43
0
43

683
0
683

3
0
144
64
291
208
82
9
801

0
65
77
0
32
114
18
8
314

844

997

Liquide middelen
Kas
ABNAMRO Bank
ABNAMRO Bank spaarrekening

1
6.846
1.001

1
1.418
1.001

BNG Bank
Totaal Liquide middelen

68
7.916

68
2.489

Totaal Vlottende activa

8.760

3.486

Vorderingen

3. 1 Debiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteur
Totaal Debiteuren
3. 2 Overige vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen
Voorschotten
Vooruit betaald
Vooruitbetaalde marketingkosten
Terug te ontvangen BTW
Nog te ontvangen bedragen
Doorbelasten aan derden
Bedrijfsfitness- en fietsenplan
Totaal overige vorderingen en overlopende activa
Totaal Vorderingen
4.
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ad 2. Financiële vaste activa
Het Muziekinstrumentenfonds is als een bestemmingsfonds onderdeel van het kapitaal van de
stichting en dient als garantie voor het beschikbaar stellen van leningen aan musici. De uit dit fonds
verstrekte leningen hebben doorgaans een looptijd van maximaal 5 jaar.
Uit dit fonds kunnen bij wijze van voorschot bedragen beschikbaar worden gesteld, als regel aan
musici in dienst voor onbepaalde tijd van de SOM, ter financiering van de aankoop van
muziekinstrumenten die zij voor hun werk nodig hebben en waarvan de SOM c.q. de daardoor
aangewezen functionaris(sen) de aankoop wenselijk acht(en) na ingewonnen deskundig advies.
Indien het verzoek wordt ingewilligd, wordt dit aan de musicus schriftelijk medegedeeld door de
secretaris van het fonds. In deze mededeling wordt de hoogte van het voorschot vermeld, dat als
regel niet meer dan 2/3 deel van de aankoopsom zal bedragen met een maximum van € 25.000.
Tevens wordt medegedeeld onder welke voorwaarden het voorschot wordt toegekend.
Aan de musicus zal over het voor een instrument te verstrekken voorschot geen rente worden
berekend, indien dit voorschot een bedrag van € 12.500 niet te boven gaat. Voor hogere
voorschotten wordt per jaar een rente berekend van 1% boven het promessedisconto op het moment
van aangaan van de lening over het bedrag waarmee het voorschot c.q. het niet afgeloste deel
daarvan de som van € 12.500 overschrijdt.
Over rentedragende leningen van het Muziekinstrumentenfonds wordt de op het moment van
aangaan van de lening geldende rente vastgesteld voor de gehele periode. De rente wordt jaarlijks
verantwoord in de resultatenrekening. De ontvangen rente over 2021 bedraagt € 297 (2020: € 351).
Het verloop van de verstrekte leningen van het Muziekinstrumenten fonds:
Bedragen in € (* 1.000)

31 december 2021 31 december 2020
Uitstaand 1 januari
Verstrekt
Verrekend
Uitstaand 31 december

72
1
-23

61
35
-24

50

72

ad 3.1 Debiteuren
De afname van het debiteurensaldo (€ 640.000) wordt veroorzaakt door de eenmalige facturering in
december 2020 van donaties voor geannuleerde concerten en de facturering van een eindafrekening
Levende Muziek. In december 2021 was sprake van een tijdige en reguliere facturering.
ad 3.2 Overige vorderingen en overlopende activa
De grondslag voor het bepalen van de BTW afdracht is herzien, zie pagina 11. Hierover worden nog
gesprekken gevoerd met de belastingdienst. Ter behoud van rechten is onze zienswijze in de btwaangifte over 2021 verwerkt. Dit leidt tot een hogere vordering. Tegelijkertijd is voor deze vordering
ook een reservering getroffen, Zie ook Schulden op korte termijn op pagina’s 48 en 50 .
ad 4. Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en spaarrekeningen.
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Bedragen in € (* 1.000)

Toelichting op de balans 31 december 2021 / vervolg
5.

Eigen vermogen

Saldo
2021
€

Saldo
2020
€

Ia Stichtingskapitaal

681

681

805
696
1.501

528
277
805

74
-74
0

157
-83
74

246
246

246
246

1.913
676
2.589

1.913
1.913

179
179

179
179

Ib Algemene Reserve
Saldo per 1 januari
Bestemming exploitatie resultaat boekjaar
Saldo per 31 december
II Bestemmingsreserve Muziekbibliotheek, bladmuziek
Saldo per 1 januari
Bestemming exploitatie resultaat boekjaar
Saldo per 31 december
Bestemmingsreserve Egalisatie financiering onderhoud pand
Saldo per 1 januari
Bestemming exploitatie resultaat boekjaar
Saldo per 31 december
Bestemmingsreserve Min. OCW - RAOCCC
Saldo per 1 januari
Bestemming exploitatie resultaat boekjaar
Saldo per 31 december
III Bestemmingsfonds Muziek Instrumentenfonds
Saldo per 1 januari
Bestemming exploitatie resultaat boekjaar
Saldo per 31 december
Bestemmingsfonds Levende Muziek NTR
Saldo per 1 januari
Bestemming exploitatie resultaat boekjaar
Saldo per 31 december
Bestemmingsfonds Levende Muziek AT
Saldo per 1 januari
Bestemming exploitatie resultaat boekjaar
Saldo per 31 december
Totaal Eigen vermogen

62
-

62
-

62

62

638
-119
519

376
262
638

5.777

4.598
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Ad 5. Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Bij de oprichting is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een beginkapitaal
ingebracht van € 681.000.

Bestemmingsreserve Muziekbibliotheek, bladmuziek
De historische collecties van de voormalige Muziekbibliotheek (MB) zijn ondergebracht bij de
SOM. In 2019 is het project digitalisering Bladmuziek afgerond. De door de minister beschikbaar
gestelde subsidie is verantwoord in de jaarrekening 2019. De SOM spant zich in om de
gedigitaliseerde collectie uiterlijk per 1 januari 2023 bij een derde partij onder te brengen die de
toegang tot de collectie beter kan borgen. Het resterende saldo van de reserve is ingezet om de
transitie van de gedigitaliseerde collectie naar die derde partij mogelijk te maken en in de periode
dat de transitie nog niet is afgerond de collectie voor belangstellenden toegankelijk te houden.
Bestemmingsreserve egalisatie financiering onderhoud
Het Muziekcentrum van de Omroep is sinds de verwerving vanwege gebruik aan voldoende
middelen minimaal onderhouden. De voorziening groot onderhoud is gevormd om de kosten van
gepland groot onderhoud aan het gebouw over de jaren te egaliseren. Gezien de staat van het
gebouw is het niet ondenkbeeldig dat naast gepland (preventief) onderhoud ook correctief
onderhoud moet worden gepleegd. Om de exploitatie van de SOM te behoeden voor grote
schommelingen in de onderhoudskosten van het gebouw is in 2019 deze bestemmingsreserve
gevormd.
Bestemmingsreserve Min. OCW - RAOCCC
Deze subsidie is verleend door het ministerie van OCW op grond van artikel 2, eerste lid, aanhef
en onderdeel c, van de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector corona.
Het saldo bestaat uit het verleende subsidies minus in 2020 en 2021 gemaakte kosten als gevolg
van corona.
Bestemmingsfonds Muziekinstrumentenfonds
Het saldo van het Muziekinstrumentenfonds bedraagt € 179.000 op 31 december 2021. Er hebben
geen mutaties plaatsgevonden in 2021.
Bestemmingsfonds Levende Muziek NTR/AVROTROS
Jaarlijks worden de resultaten van de activiteiten Levende Muziek van NTR en AVROTROS aan
deze fondsen toegevoegd/onttrokken. De fondsen zijn bestemd voor toekomstige productiekosten
van het media-aanbod Levende Muziek van NTR respectievelijk AVROTROS. In 2021 is het
negatieve resultaat van de Levende Muziek uit het bestemmingsfonds onttrokken.
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Bedragen in € (* 1.000)

Toelichting op de balans 31 december 2021 / vervolg

6

Saldo
2021

Saldo
2020

Voorziening Groot Onderhoud
Stand 1 januari
Dotatie ultimo boekjaar
Herijking
Onttrekking boekjaar
Stand 31 december

495
30
0
0
525

445
50
0
0
495

Voorziening Arbeidsongeschiktheid
Stand 1 januari
Dotatie ultimo boekjaar
Onttrekking boekjaar
Stand 31 december

12
47
-12
47

135
1
-124
12

Voorziening Jubileum uitkeringen
Stand 1 januari
Dotatie ultimo boekjaar
Onttrekking boekjaar
Stand 31 december

188
63
-50
201

232
80
-124
188

Voorziening Vervroegde uittreding
Stand 1 januari
Dotatie ultimo boekjaar
Onttrekking boekjaar
Stand 31 december

0
102
-19
83

0
0
0
0

Totaal Voorzieningen

856

695

Voorzieningen

Voorziening Groot Onderhoud
Voorziening Arbeidsongeschiktheid
Voorziening Jubileum uitkeringen
Voorziening Vervroegde uittreding
Totaal

< 1 jaar
30
47
63
83
223

1-5 jaar

> 5 jaar

445

50

138
0
583

0
0
50

Totaal
525
47
201
83
856
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Ad 6. Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud
In 2016 heeft een visuele inspectie door het bedrijf SBM Bouw- en vastgoedmanagement
plaatsgevonden, die in 2020 is geactualiseerd. Uitgangspunt voor deze inspectie vormde het feit dat
er geen inspectiekaders, technische en financiële kaders waren en dat deze inspectie als nulmeting
voor alle typen onderhoud en (vervangings)investeringen zou dienen.
Vanwege wijziging in de regelgeving (Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 640)) heeft in
2020 een herbeoordeling van de voorziening groot onderhoud plaatsgevonden. Alle posten uit het
Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) zijn beoordeeld en waar nodig bijgesteld.
In 2021 heeft geen groot onderhoud plaatsgevonden. Vanwege gestegen prijzen voor grondstoffen
en arbeid (o.b.v. prijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek) is € 30.000 aan de
voorziening gedoteerd. Na dotatie 2021 is de stand € 525.000. Het kortlopend deel hiervan,
voorziening 2022, bedraagt € 30.000.
Voorziening arbeidsongeschiktheid
De SOM heeft een voorziening voor ziekte en arbeidsongeschiktheid opgenomen voor het in de
toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op 31 december 2021 naar
verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door
ziekte of arbeidsongeschiktheid. Per 31-12-2021 betreft dit twee personeelsleden.
Voorziening jubileumuitkeringen
De aan de medewerkers uitgekeerde jubileum uitkeringen zijn ten laste van de voorziening gebracht.
Voorziening vervroegde uittreding
In het kader van de CAO kunnen medewerkers een beroep doen op de Regeling Vervroegde
Uittreding (RVU-regeling). Met een tweetal medewerkers is afgesproken om tot aan de AOWleeftijd een aanvulling te geven op het pensioen. De contante waarde van de uitkering is voorzien.
De onttrekking heeft betrekking op de maandelijkse toelage die de medewerkers ontvangen.
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Bedragen in € (* 1.000)

48

ad 7. en 8.1 Langlopende schulden
Hypothecaire leningen
Voor de aankoop en de kosten van onderhoud van het gebouw aan de Heuvellaan 33 in Hilversum
heeft de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een annuïteiten geldlening verstrekt van € 9.500.000.
De hoofdsom en de looptijd van de lening zijn op 8 oktober 2013 herzien. De hoofdsom is verlaagd
tot € 5.000.000 en de lening heeft een looptijd tot 8 oktober 2033. De annuïteit bedraagt € 408.000
per jaar. Het rentepercentage is 5,2% en kan niet herzien worden.
De gestelde zekerheden zijn:
§
§
§
§

Recht op hypotheek op de bestaande onroerende zaak gelegen te Hilversum aan de
Heuvellaan 33;
Pandrecht op de huisvestingskostenvergoeding van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap gedurende de looptijd;
De huisvestingskostencomponent in de bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap dient op een daarvoor bestemde rekening bij de Bank te worden gestort;
Het door de bank te ontvangen afschrift van de garantie van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap voor de huisvestingskosten van de SOM dient de bank te
conveniëren.

Lening particulier
Verstrekte lening (€ 6.000) ter financiering van de aankoop, restauratie en herplaatsing van een
glaskunstwerk. Restant bedrag per 31-12-2021 bedraagt € 3.000 en de lening is aangegaan tot
uiterlijk 1 januari 2024.
Bedragen in € (* 1.000)

Kredietinstellingen
2021
Lening BNG
Uitstaand 1 januari
Nieuw
Aflossingen op langlopende schulden
Uitstaand 31 december

3.798
0
222
3.576
Lening particulier

Uitstaand 1 januari
Nieuw
Aflossingen op langlopende schulden
Uitstaand 31 december

6
0
3
3

Uitstaand 31 december totaal

3.579

Aflossing op langlopende schulden (zie kortlopende schulden)
Langlopende deel per 31 december 2021
Uitstaand 31 december

225
3.354
3.579

Uitstaand deel 1-5 jaar
Uitstaand deel > 5 jaar
Uitstaand 31 december

1.493
2.086
3.579
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ad 8.2 Crediteuren
Ultimo december is de pensioennota over 2022 van het PNO ontvangen. Deze nota ten bedrage van
€ 1,9 mln is in januari 2022 betaald en is derhalve niet in het crediteurensaldo verwerkt.
Ad 8.3 Belastingen en premies sociale lasten
Deze post betreft de verschuldigde premies over december.
Ad 8.4 Overige schulden overlopende passiva
De post te betalen salarissen en honoraria betreft nog te betalen posten over december.
De SOM heeft op basis van veranderende inzichten de BTW over 2021 berekend, zie ook pagina’s
11 en 43) In afwachting van een definitief standpunt door de Belastingdienst is vooralsnog het
verschil tussen de oude berekeningswijze en huidige systematiek voorzien als Overige
overlopende passiva (€ 270.000).
De post vooruit ontvangen heeft tot een bedrag van € 3.939.900 betrekking op de via de
Nederlandse Publieke Omroep vooruit ontvangen subsidie OCW over voor januari 2022.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Operationele lease
Ultimo boekjaar is een verplichting aangegaan uit hoofde van een operationeel leasecontract met
betrekking tot kopieermachines met een looptijd van 72 maanden.

OSN

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

20

105

-

Huurverplichtingen
Er is een jaarlijkse huurverplichting aan de VARA van € 67.000 vrij van BTW voor de huur van een
parkeerterrein aan de Heuvellaan en bijgebouwen aan de Pennweg. Deze huurovereenkomst is
aangegaan voor onbepaalde duur. Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaatst door
opzegging met inachtneming van een termijn van twee jaar. In afwijking hiervan is met BNNVARA
afgesproken dat huurovereenkomst voor het bijgebouw per 1 september 2022 afloopt en niet
verlengd wordt. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI).
ICT dienstverlening
De ICT dienstverlening met Office Extensions BV is in juli 2014 afgesloten met een looptijd van 4
jaar en de mogelijkheid de overeenkomst met 4 keer 1 jaar te verlengen. De huidige
verlengingsmogelijkheid loop af per 1 juli 2022. De SOM zal het contract tot de uiterste
expiratiedatum van 1 juli 2022 verlengen.

Office Extensions

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

120

-

-

Garantstelling
In 2020 en in 2021 zijn Matineeconcerten vanwege beperkende coronamaatregelen voor het
publiek gecanceld. Het publiek kreeg de mogelijkheid de al gekochte kaartjes te laten terugbetalen.
Een deel van het publiek heeft hiervan afgezien. De hieruit voortvloeiende opbrengst -zijnde
ticketinkomsten- werd in samenspraak met de NTR gereserveerd. De NTR werd de mogelijkheid
geboden om een bestedingsplan op te stellen om musici en componisten te compenseren voor het
wegvallen van opdrachten vanwege corona. Een dergelijk bestedingsplan werd niet
opgesteld waarmee de reden om de gelden te reserveren feitelijk is weggevallen. We hebben
ervoor gekozen de gelden te laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie van de ZaterdagMatinee
in 2021. Het laten vrijvallen van de reservering ten gunste van de exploitatie maakte een geringere
bijdrage vanuit de RAOCCC mogelijk. De NTR heeft aangegeven oneens te zijn met deze
verwerking, zoals ook de AVROTROS het niet eens is met de hoogte van de compensatie vanuit
RAOCCC.
De SOM is niettemin van oordeel dat met compensatie van het exploitatieverliezen van de series
de media-instellingen wel degelijk volledig gecompenseerd zijn. Een hogere compensatie zou
leiden tot groei van de bestemmingsfondsen van beide media-instellingen hetgeen niet het doel is
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van de RAOCCC en in strijd is met de afspraken zoals die in 2020 tussen de SOM en de mediainstellingen zijn gemaakt.
De SOM is met de media-instellingen in gesprek om in 2022 vanuit RAOCCC extra investeringen
te doen ten behoeve van aanvullende (marketing) inspanningen. Dit om de terugkeer van het
publiek van de NTR- en AVROTROS series te bespoedigen. Tevens voeren we gesprekken met
de media-instellingen of en hoe de SOM vanuit RAOCCC-middelen kan bijdragen om mogelijke
exploitatieverliezen in 2022 en 2023 vanwege de nasleep van coronapandemie op te vangen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Het ministerie van OCW heeft met brief van 25 februari 2022 de SOM een bedrag ad € 920.000
voor 2022 toegekend in het kader van RAOCCC.
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Toelichting op de exploitatierekening
Toelichting op de exploitatierekening

Baten

Saldo
2021

Bedragen in € (* 1.000)
Begroting
Verschil
2021

Saldo
2020

€

€

€

1.

Recettes
Sponsorinkomsten
Overige inkomsten
Totaal Directe opbrengsten

492
3
185
680

1.971
0
405
2.376

-1.479
3
-220
-1.696

601
0
329
930

2.

Indirecte opbrengsten
Verhuur
Overige inkomsten
Totaal Indirecte opbrengsten

698
207
905

850
166
1.016

-152
41
-111

691
36
727

1.585

3.392

-1.807

1.657

17.047
1.869
18.916

16.990
16.990

57
1.869
1.926

16.708
2.437
19.146

2.930
2.930

2.930
2.930

0
0

2.930
2.930

86
86

78
78

8
8

238
238

Totaal bijdragen/subsidies

21.932

19.998

1.934

22.314

Totaal baten

23.517

23.390

127

23.971

Eigen inkomsten
Directe opbrengsten

Totaal eigen inkomsten
Bijdragen/Subsidies

3.

Jaarlijkse bijdrage ministerie OCW SOM
Incidentele subsidies ministerie OCW / RAOCCC
Totaal subsidie OCW

4.

Bijdrage levende muziek
Totaal bijdragen levende muziek

5.

Subsidie overige
Totaal Overige subsidies

ad 1. Totaal directe opbrengsten
•

•

De totale ticketinkomsten zijn onder begroting door o.a. een afname van de recettes van de
AVROTROS Vrijdagconcerten, MCO-series en NTR ZaterdagMatinee. Dit wordt vooral
veroorzaakt door beperkende maatregelen van de overheid waardoor minder publiek bij de
concerten aanwezig kon zijn.
De post overige inkomsten betreft voornamelijk uitkoopsommen concerten. Deze zijn lager dan
was begroot eveneens als gevolg van de coronacrisis: werkelijk ontvangen € 185.000 en begroot
€ 405.000.
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ad 2. Totaal indirecte opbrengsten
De opbrengsten uit verhuur zijn lager dan begroot door annuleringen van bijeenkomsten, opnamen
e.d. vanwege de coronamaatregelen.
De overige indirecte inkomsten zijn hoger dan begroot door een bijdrage in de kosten voor
bladmuziek.
ad 3. Totaal subsidie OCW
Voor het in stand houden van een koor- en een orkestfaciliteit verstrekt de minister een bijdrage.
Op 9-9-2021 is, met kenmerk 26357714, de bijdrage 2021 vastgesteld op € 17.047.000. Dit is
inclusief de correctie raming consumentenprijsindex 2020 ad € 38.000 en de indexering 2021 ad €
251.000. Begroot was een bijdrage van € 16.990.000.
Daarnaast is door het ministerie van het OCW een incidentele subsidie toegekend die nadrukkelijk
een aanvulling biedt op de reguliere OCW-subsidie voor het jaar 2021, in de vorm van een
projectsubsidie. Op 4-2-2021 is, met kenmerk 25990468, het bedrag (€ 1.366.000) ontvangen en op
15-7-2021 met kenmerk 28503863 het bedrag van € 503.000 op grond van de Regeling aanvullende
ondersteuning culturele en creatieve sector corona (RAOCCC).
ad 4. Totaal bijdragen Levende Muziek
De bijdrage van de Levende Muziek volgt via de NTR en AVROTROS, na vaststelling van het
geld-op-schema budget door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). In totaal is een bedrag van
€ 2.930.000 toegekend. Dit is gelijk aan de begroting. Hiervan is € 1.724.000 bestemd voor de
NTR ZaterdagMatinee en € 1.206.000 voor de AVROTROS Vrijdagconcerten en Het
Zondagochtend Concerten, eveneens van AVROTROS.
ad 5. Totaal Overige subsidies
Dit betreft overige subsidies van in totaal € 86.000, welke waren begroot op € 78.000 en als volgt
kunnen worden gespecificeerd:
Bedragen in € (* 1.000)
Gemeente Hilversum, MCO series

4

Koninklijke Bibliotheek Metamorfoze Salonmuziek
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Restauratiefonds

17

Totaal subsidies

86
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Toelichting op de exploitatierekening

Lasten

Saldo
2021

Bedragen in € (* 1.000)
Begroting
Verschil
2021

Saldo
2020

€

€

€

Beheerlasten personeel
Freelancers/inhuur
Lonen & salarissen
Pensioenen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Detachering
Totaal Beheerlasten personeel

816
829
133
151
208
625
2.762

237
973
180
168
159
594
2.311

-579
144
47
17
-49
-31
-451

493
871
123
102
125
649
2.363

Beheerlasten materieel
Afschrijvingen
Automatisering
Huisvestingskosten
Kantoorbenodigdheden
Marketing & Communicatiekosten Algemeen
Overige bedrijfskosten
Restaurant
Totaal Beheerlasten materieel

303
522
895
86
140
3
72
2.021

390
375
925
65
133
114
124
2.126

87
-147
30
-21
-7
111
52
105

275
520
904
120
186
576
63
2.645

Totaal Beheerlasten

4.783

4.437

-346

5.008

Beheerlasten
6.

7.

ad 6. Totaal Beheerlasten personeel
•
•
•

Freelancers/inhuur betreft de inhuur van personeel als gevolg van openstaande vacatures en
tijdelijke hulpkrachten. € 579.000 per saldo nadelig.
Lonen & salarissen, Pensioenen, Sociale lasten en Overige personeelskosten zijn lager dan was
begroot als gevolg van openstaande vacatures. € 159.000 per saldo voordelig.
Detachering betreft de medewerkers kantoor van de Levende Muziek. Dit zijn de medewerkers in
dienst bij de Levende Muziek NTR en de AVROTROS. De onderschrijding wordt veroorzaakt
door lagere loonkosten van inzet personeel dan was begroot (€ -31.000).

ad 7. Totaal Beheerlasten materieel
•
•
•

•
•

De post afschrijvingen betreft gebouw, inventaris, apparatuur en muziekinstrumenten. De
onderschrijding (€ 87.000) betreft lagere afschrijving voor gebouwen dan was begroot.
De overschrijding van de post automatisering wordt voornamelijk veroorzaakt door meer
uitgaven voor Bladmuziek (€ 114.000). Het restant (€ 34.000) wordt veroorzaakt door
automatiseringskosten voor de SOM.
De post huisvestingskosten is lager dan was begroot (€ 30.000), hetgeen voornamelijk wordt
veroorzaakt door een lagere kosten voor klein onderhoud (€ 43.000) en een lagere reservering
voorziening groot onderhoud (€ 45.000). De kosten voor schoonmaak zijn € 35.000 hoger en de
bewakingskosten zijn € 23.000 lager. Door alle COVID-maatregelen zijn diverse, overige kosten
€ 44.000 hoger.
De post kantoorbenodigdheden is hoger dan was begroot en dit wordt voornamelijk veroorzaakt
door contributies die onder deze noemer zijn verwerkt.
De kosten voor het Restaurant zijn lager dan begroot door minder bezoek aan het MCO-gebouw
(corona) en door de diverse lockdowns.
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Bedragen in € (* 1.000)

Toelichting op de exploitatierekening vervolg

Begroting
2021

€

€

1.865
716
1.154
8.859
1.173
1.378
336
15.481

1.903
905
643
9.092
1.610
1.583
245
15.981

38
189
-511
233
437
205
-91
500

1.370
696
809
8.991
1.175
1.415
301
14.758

196
1.202
167
306
1.871

207
1.875
270
404
2.756

11
673
103
98
885

163
888
227
248
1.527

17.352

18.737

1.385

16.285

Activiteitenlasten
8.

9.

Activiteitenlasten personeel
Artistieke inhuur
Dirigenten
Freelancers/inhuur
Lonen & salarissen
Pensioenen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Totaal Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel
Muziekwerken
Programmakosten
Marketing & Communicatiekosten specifiek
Techniekkosten
Totaal

Totaal Activiteitenlasten

Verschil

Saldo
2021

Saldo
2020
€

ad 8. Totaal Activiteitenlasten personeel
•

Freelancers/inhuur betreft de inhuur van remplaçanten voor versterking, ziekte en vacatures, zie
onderstaande tabel voor een nadere detaillering.
Bedragen in € (* 1.000)

Werkelijk
Inhuur wegens vacatures
Inhuur wegens ziekte
Inhuur wegens vervanging
Overige freelance contracten
Totaal
•
•
•

458
361
104
231
1.154

2021
Budget
0
325
90
228
643

Verschil
-458
-36
-14
-3
-511

2020
Werkelijk
358
224
130
98
809

Lonen en salarissen zijn lager dan begroot door niet of later invullen van vacatures (aantal fte’s
werkelijk en begroot benoemen als toelichting);
Werkgeverslasten pensioenpremies en sociale lasten zijn lager, eveneens door een kleinere
bezetting dan in de begroting voorzien. De pensioenlasten zijn bovendien lager doordat de
stijging van de premie beperkter was dan waar in de begroting rekening mee werd gehouden;
De overschrijding bij overige personeelskosten wordt grotendeels veroorzaakt door een hogere
dotatie jubilea-uitkeringen (was niet gebudgetteerd).
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ad 9. Totaal Activiteitenlasten materieel
•
•

De uitgaven voor muziekwerken zijn € 11.000 lager dan was begroot. Dit wordt veroorzaakt door
minder producties als gevolg van corona.
De programmakosten zijn als volgt te specificeren:
Bedragen in € (* 1.000)

Programmakosten

Werkelijk
Vervoerskosten personen
Huur muziekinstrumenten
Transport instrumenten
Onderhoud instrumenten
Nazit, inleidingen en boventiteling
Zaalrechten BUMA
Zaalhuur
Var.zaalhuur + drankjes
Representatie/verteringen
Reis-en verblijfkosten
Naburig recht/RTV-toeslag
Diverse programma kosten
Totaal
•
•
•

83
80
55
33
46
18
393
137
21
144
141
51
1.202

2021
Budget
61
48
50
10
99
51
384
679
20
174
240
59
1.875

Verschil
-22
-32
-5
-23
53
33
-9
542
-1
30
99
8
673

2020
Werkelijk
53
64
34
8
39
22
257
154
11
97
127
24
888

De vermindering in uitgaven wordt veroorzaakt door de aangepaste programmering als gevolg
van corona.
De meerkosten voor marketing en communicatie worden veroorzaakt door kosten voor
advertenties die niet waren begroot.
De techniekkosten zijn als volgt te specificeren:
Bedragen in € (* 1.000)

Techniekkosten

Werkelijk

2021
Budget

Verschil

2020
Werkelijk

Techniek registratie
228
315
87
172
Muziekregisseurs
58
59
1
42
Techniek overig
20
30
10
34
Totaal
306
404
98
248
De vermindering in uitgaven wordt veroorzaakt door de aangepaste programmering als gevolg
van corona.

57

Bedragen in € (* 1.000)

Toelichting op de exploitatierekening vervolg

Saldo
2021

Begroting
2021

Verschil

Saldo
2020

215
215

12
12

205
205

0

104
104

10.

Financiële baten en lasten
Saldo rente baten/-lasten

203
203

11.

Bijzondere baten en lasten
Saldo bijzondere baten/-lasten

-

0

0
-

-

ad 10. Saldo rente baten/-lasten
Deze post betreft het saldo van de betaalde hypotheekrente (€ 195.000) en de negatieve rente op
de bankrekeningen (€ 8.000).
ad 11. Saldo bijzondere baten/-lasten
Er is geen saldo bijzondere baten/-lasten.
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Personeelskosten en overzicht SOM totaal
Bedragen in € (* 1.000)

Totaal overzicht personeelskosten SOM 2021
Lonen & salarissen Pensioenen Sociale lasten Overige pers kstn Detachering
Beheerlasten
829
133
151
208
625
Activiteitenlasten
8.859
1.173
1.378
336
Totaal
9.688
1.306
1.529
544
625

Overzicht totaal aantal medewerkers in FTE's
2021

2020

Ultimo
december Gemiddeld Begroting

Verschil

Ultimo
december Gemiddeld

Uitvoerend musici
Staf
Levende Muziek
Digitalisering bladmuziek

143,6
27,9
2,1
1,3

142,1
26,9
2,5
1,5

160,9
29,4
2,3
1,1

-17,9
0,7
-0,0
0,2

143,0
30,1
2,3
1,3

150,3
28,8
2,3
1,2

Totaal

174,9

173,0

193,6

-17,0

176,6

182,6

Voor de activiteiten van de Levende Muziek zijn medewerkers in dienst bij de SOM of bij de
omroepen NTR of AVROTROS. In het overzicht zijn alle medewerkers van de Levende Muziek
opgenomen.
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Bezoldiging raad van toezicht en directie – WNT
Aan de leden van de Raad van Toezicht is een onkostenvergoeding verstrekt conform het
reglement Raad van Toezicht. De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 1.500 op jaar basis en
de andere leden een vergoeding van € 1.000. Dit als tegemoetkoming in de kosten.
De directie van de SOM bestaat uit een algemeen directeur/bestuuurder.
Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 2021
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting
Omroep Muziek van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Stichting Omroep Muziek is € 209.000. Het weergegeven
toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang
van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum
voor de leden van Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige
leden 10% van het bezoldigingsmaximum.
Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de
functievervulling.

Gegevens 2021

R.C. Kieft

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

R.C. Kieft

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01-31/12

1,00 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging

1,00

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

Beloningen betaalbaar op termijn

€

Subtotaal

€

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen
bedrag
Totale bezoldiging

Gegevens 2020

134.462 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
18.650 Beloningen betaalbaar op termijn

€

18.421

153.112 Subtotaal

€

148.569

209.000 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

201.000

N.v.t.
€

130.148

€

153.112 Totale bezoldiging 2020

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.
€

148.569
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
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2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hiervoor vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een
bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere
jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.
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OVERIGE GEGEVENS

VASTSTELLING JAARREKENING 2021
Op 11 mei 2021 is de jaarrekening 2021 vastgesteld.
Door de Raad van Toezicht is het besluit goedgekeurd om het voordelig saldo 2021
overeenkomstig de verwerking toelichting bij de staat van baten en lasten en de balans te
verwerken.
VASTSTELLING BEGROTING 2021
In de op 26 augustus 2020 gehouden vergadering is de begroting door de raad van toezicht
vastgesteld.
VERWERKING SALDO
Voor de verwerking van het saldo wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de raad van toezicht en het bestuur van Stichting Omroep Muziek.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Omroep Muziek te Hilversum
gecontroleerd.
Naar ons oordeel
geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Omroep
Muziek op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in
overeenstemming met het Handboek verantwoording bekostiging Media
instellingen;
zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de
bekostigingsbeschikking en het Handboek verantwoording bekostiging Media
instellingen.

Oranje Nassaulaan 1
1075 ah Amsterdam
Telefoon 020 571 23 45
E-mail info@dubois.nl
www.dubois.nl
KvK nummer 34374865

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de exploitatierekening over 2021;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder
ook de Nederlandse controlestandaarden vallen, het Accountantsprotocol
verantwoording bekostiging Media instellingen en het Controleprotocol Wet
normering topinkomens (WNT) 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Omroep Muziek zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel.
Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze
algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat
wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
verslag van de raad van toezicht;
bestuursverslag (inclusief activiteitenverslag t/m risicomanagement);
overige gegevens;
OCW-deel, OCW RAOCCC, Levende Muziek en Bladmuziek
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW en het Handboek verantwoording bekostiging
Media instellingen is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Accountantsprotocol verantwoording
bekostiging Media instellingen en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag
en de overige gegevens in overeenstemming met het Handboek verantwoording bekostiging Media
instellingen.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met het Handboek verantwoording bekostiging Media instellingen. Het bestuur is ook
verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en
lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen zoals opgenomen in de bekostigingsbeschikking en het Handboek verantwoording
bekostiging Media instellingen.
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In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de media instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de instelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
het Accountantsprotocol verantwoording bekostiging Media instellingen, het Controleprotocol WNT 2021,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
ngen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
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het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de entiteit;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haaractiviteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door
het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in het financieel verslag verantwoorde baten en laten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amsterdam, 28 april 2022

Dubois & Co. Registeraccountants

Origineel getekend door:
A.P. Buteijn RA en R.W.J. Bruinooge RA
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Bijlage 1
In deze bijlage is opgenomen de staat van baten en laten 2021 van de SOM, gesplitst in de twee
hoofdactiviteiten: OCW-deel (RAOCCC separaat inzichtelijk) en Digitalisering Bladmuziek (NTR +
AVROTROS).
Reden hiervoor is dat voor de diverse stakeholders van de hoofdactiviteiten het separate resultaat
van hun activiteit zichtbaar is.
Bedragen in € (* 1.000)
Verdeling Exploitatierekening over 2021

Baten

OCW

OCW RAOCCC

€

€

NTR

AVROTROS

Bladmuziek

€

€

€

419

104

Totaal

€

Eigen inkomsten

1.

Directe opbrengsten
Totaal Directe opbrengsten

157

2.

Indirecte opbrengsten
Totaal Indirecte opbrengsten

774

-14

Totaal eigen inkomsten

931

-14

17.047

1.869

3.
4.
5.
6.

Bijdragen/Subsidies
Totaal subsidie OCW
Totaal bijdragen levende muziek
Totaal subsidie gemeente
Totaal overige bijdragen
Totaal bijdragen/subsidies

419

104

1.724

1.206

680

145

905

145

1.585

21
17.068

1.869

1.724

1.206

65
65

21.932

17.999

1.855

2.143

1.310

210

23.517

1.457
1.933
3.390

487
340
827

335
-436
-101

290
68
358

193
116
309

2.762
2.021
4.783

Totaal Activiteitenlasten personeel
Totaal Activiteitenlasten materieel
Totaal Activiteitenlasten

13.281
554
13.835

29
173
202

1.433
811
2.244

738
333
1.071

0

15.481
1.871
17.352

Totaal Lasten

17.225

1.029

2.143

1.429

309

22.135

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

774

826

0

-119

-99

1.382

Saldo rente baten/-lasten
Saldo bijzondere baten/-lasten

203
0

Exploitatiesaldo

571

826

Compensatie omzetverlies en saldo bladm.

125

-150

Naar bestemmings-reserves en -fondsen

696

676

Totaal Baten
Lasten
Beheerlasten
7.
8.

Totaal Beheerlasten personeel
Totaal Beheerlasten materieel
Totaal Beheerlasten
Activiteitenlasten

9.
10.

203
0
0

-119

-99

1.179

Bestemming exploitatieresultaat
25
0

-119

-74

1.179

68

