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STICHTING TROMP MUZIEK BIËNNALE 
VERSLAG VAN HET BESTUUR IN HET BOEKJAAR 2017 
 
 
Dit bestuursverslag beslaat het jaar 2017 als eerste helft van de biënnaleperiode 2017-2018. 
Omdat de volgende TROMP editie in november 2018 plaatsvindt, zal in 2019 een uitgebreid 
verslag verschijnen over de gehele periode van de biënnale.  
 
 
De conceptuele voorbereiding van het Tromp Concours 2018 en een nieuwe structuur voor het 
werven van sponsors voor de nieuwe beleidsperiode 2017-2020 zijn aandachtpunten voor het 
bestuur geweest.  
 
 
Het bestuur besloot voor de edities vanaf 2018 een nieuw sponsorwervingsplan te laten 
ontwikkelen en in gang zetten, en is daarvoor een samenwerking overeengekomen met Van 
Dooren Advies te Amsterdam (VDA) dat bouwt voort op een coachingstraject en advies van VDA 
uit 2015. Dit moet leiden tot meer inkomsten van sponsors en particulieren. Door de evidente 
onzekerheidsfactor over de hoogte van deze inkomsten werd in het verslagjaar een prudent 
beleid gevoerd m.b.t. de activiteitenlasten.  
 
 
Om specialisten op deelonderwerpen meer gedelegeerde taken te kunnen geven, is er aan het 
eind van het boekjaar de volgende indelingssamenstelling van het Bestuur voorgesteld:  

- Algemeen bestuur: voltallig bestuur, vergadert ca. 2 keer per jaar 
- Dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester, vergadert ca. 4 keer per 

jaar 
- Artistieke zaken: vergadert mee indien artistieke zaken worden besproken en levert 

input op verzoek.  
- Er is een uitzonderingsclausule op het rooster van aftreden ingesteld: één familielid 

van de oprichter kan blijvend actief bestuurslid zijn.  
 
 
Het bestuur van de stichting was in de verslagperiode als volgt samengesteld: 

• hr. M. (Marijn) ten Harmsen van der Beek voorzitter 
• hr. S.A. (Stefan) Suy, r.a.    penningmeester 
• mevr. mr L. (Lidia) Ritzema    secretaris 
• mevr. M.C. (Marina) Starmans-Gelijns  bestuurslid  
• hr. mr S.J. (Sven) Billet    bestuurslid 
• hr. M.C. (Mark) Braafhart    bestuurslid  
• hr. L.F.J. (Lucas) Vis    bestuurslid (tot 30 juni) 

 
Mevr. Annelie Gelijns-Tromp, dochter van de oprichter en honorair bestuurslid sinds november 
2009, heeft blijvend spreekrecht in de TROMP bestuursvergaderingen. Dat recht bestaat ook voor 
de vertegenwoordiger van de Stichting Vrienden. 
 
Het bestuur is in het verslagjaar drie keer plenair bijeen geweest. Het dagelijks bestuur, 
bestaande uit de voorzitter, penningmeester en secretaris, kwam additioneel nog een paar maal 
meer bijeen. Verder waren er uiteraard de nodige contacten in kleiner verband. Regelmatig 
overlegt het TROMP Dagelijks Bestuur met de directie van zijn meest prominente 
samenwerkingspartner het Muziekgebouw Eindhoven. Het (onbezoldigde) stichtingsbestuur is 
zelf eindverantwoordelijk voor zowel beleid als uitvoering en ziet toe op het eigen functioneren. 
Een en ander is nader uitgewerkt in dienovereenkomstig geformuleerde statuten en ook 
reglementen. In zijn samenstelling voldeed het TROMP bestuur ook deze periode aan het 
geldende bestuursprofiel en was er geen sprake van bestuurlijke incompatibiliteiten, noch van 
belangenverstrengeling. Het rooster van aftreden volgend, nam Lucas Vis in 2017 afscheid van het 
bestuur. De bestuurssamenstelling staat in 2018 op de agenda.  
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Onder supervisie van artistiek manager Frank Veenstra opereert het TROMP Projectbureau, 
bestaande uit medewerkers van Muziekgebouw Eindhoven die uitsluitend aan en voor TROMP 
werken: 

• hr. drs. A. (Arthur) van der Drift  – projectmanager (1 fte)  
• mevr. G. (Gaby) Hendrickx – marketing en communicatie (0,4 fte) 

 
De personen die voor de organisatie werken worden geen van allen hoger bezoldigd dan 100% 
van de bezoldiging van een minister (WNT). De Code Culturele Diversiteit krijgt geen specifieke 
aandacht in het personeel van Muziekgebouw Eindhoven. Het personeel van het Projectbureau is 
niet cultureel divers te noemen. TROMP kent wel een cultureel diverse kandidatuur en ambieert 
om ook een 'ander' publiek te bereiken met het festival, naast de deelnemers van het concours, 
diens publiek en de cultuurliefhebber. De ambitie is om ook in de komende editie in november 
2018 geïnteresseerden uit de stad en omgeving aan te trekken die klassieke muziek, het 
Muziekgebouw en de concoursen niet kennen.  
 
 
Onder verwijzing naar art. 15.4 van de statuten wordt in dit bestuursverslag bevestigd dat de 
organisatie en ook de operationele uitvoering voldoet aan de drie in de Cultural Governance Code 
genoemde Principes. In het licht van het biënnale karakter van TROMP moet worden opgemerkt 
dat niet jaarlijks, maar per concourscyclus en dus tweejaarlijks in de diepte wordt gepland, 
geëvalueerd en gerapporteerd. Conform code, statuut en reglement heeft het bestuur gedurende 
de verslagperiode met regelmaat beleid en executie tegen het licht gehouden en waar nodig 
bijgesteld.  
 
 
Hoewel de focus van de activiteiten op de biënnale ligt in november van 2018, zijn in het 
tussenjaar 2017 TROMP Repertoire Days en laureatenconcerten georganiseerd.  
 
Edities van de TROMP Repertoire Days (TRD) georganiseerd in Tokio en Shanghai. De TRD 
vormen een belangrijk onderdeel van de educatieprojecten rondom het concours. Tijdens de 
(inter)nationale masterclasses maken de concoursdeelnemers kennis met recente winnaars en 
juryleden van TROMP Percussion.  
 
In Tokio vond de derde editie de TRD in Japan plaats in maart 2017. Het aantal deelnemers was 
vergelijkbaar met het aantal in de edities in Kawasaki, maar er was in Tokio sprake van een 
verbreding naar weer een groep andere slagwerkers, uit meerdere plaatsen van het land. De 
masters waren Emmanuel Séjourné, Dominique Vleeshouwers (winnaar TROMP 2014) en 
Mokoko Kamiya. In workshops kwamen naast de behandeling van vele speeltechnieken met name 
ook muziektheater en niet-westerse instrumenten aan bod.  
In oktober in Shanghai maakten de TRD editie deel uit van een groots opgezet festival van de 
Chinese koepelorganisatie van slagwerkdocenten aan conservatoria. Daardoor waren deelnemers 
uit alle hoeken van het land aanwezig, en kon maximaal promotie worden gemaakt voor het 
TROMP concours. Masters vanuit TROMP waren o.a. Arnold Marinissen, Yi-Ping Yang,  
In totaal ongeveer 25 deelnemers van de TRD in Tokio en Shanghai gaven naar aanleiding van hun 
deelname aan de activiteiten aan zich te willen inschrijven voor deelname aan het concours in 
2018. We zullen pas in het Eindverslag van TROMP 2018 kunnen aangeven welk effect de TROMP 
Repertoire Days hebben gehad op het aantal aanmeldingen.  
 
Concerten voor laureaten werden georganiseerd in Eindhoven, Amsterdam, Ittervoort 
(Nederland), St. Petersburg, Jekaterinenburg, Oelan-Oede (Rusland), Detmold (Duitsland) en in 
New Brunswick (VS). Verschillende TROMP laureaten traden op en bereikten op verschillende 
manieren een groter publiek. Zij traden op als solist, in kleine bezettingen en met ensembles in 
losse concerten, maar ook in festivals als het Storioni Festival en het Musical Olympus festival. 
Belangrijk is ook dat TROMP zijn zichtbaarheid in een tussenjaar met deze optredens kon 
vergroten.   
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Het verslagjaar is als gebruikelijk voor een tussenjaar van een biënnale afgesloten met een batig 
saldo, dat volledig nodig zal zijn ter dekking van de kosten in het jaar 2018. Het batig saldo uit 
2018 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. De van het Fonds voor de Podiumkunsten 
ontvangen subsidie wordt volgens het FPK Handboek in een tussenjaar op de balans gezet. De 
inkomsten worden na afloop van de biënnale in de exploitatierekening opgevoerd. Omdat in het 
verslagjaar in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit geen scholen kozen voor 
de programma’s van TROMP, zijn de kosten voor educatieve activiteiten lager uitgevallen dan 
begroot. In het TROMP-jaar 2018 wordt verwacht dat scholen weer vaker zullen kiezen voor de 
activiteiten van TROMP. De kosten voor de edities van de TROMP Repertoire Days zijn lager 
uitgevallen dan begroot doordat lokale organisaties mee hebben betaald aan de 
uitvoeringskosten. Voorts is het bovengenoemde prudente beleid van invloed geweest op de 
totale lasten.  
 
 
 
 
 
De secretaris,  
 
 
 
 
Mr. Lidia Ritzema  
 
 

 
 
 
 
 
Stichting TROMP Muziek Biënnale 
Postbus 615 
5600 AP Eindhoven 
Tel: 040-2655666 
info@tromppercussion.com  
www.tromppercussion.com  
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JAARREKENING 2017

Stichting Tromp Muziek Biënnale



Aan bestuur en directie van
Stichting Tromp Muziek Biënnale

Amsterdam, 23 maart 2018

Betreft: jaarrekening 2017

Geacht bestuur, beste directie,

Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door ons gevoerde administratie en de 
verdere door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2017 van Stichting Tromp Muziek Biënnale samengesteld.

Wij vertrouwen erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien nodig zijn wij graag
bereid nadere toelichting te verstrekken.

Administratiekantoor ASK,

Elsbeth Hulst
directeur
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OVERIGE GEGEVENS
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doel van de stichting en grondslagen



de balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)

bedragen in EUR

ACTIVA toelichting 31-12-2017 31-12-2016

vlottende activa

vorderingen op korte termijn 1. 20.513 94.760
effecten 2. 255.839 249.861
liquide middelen 3. 97.333 122.530

totaal vlottende activa 373.685 467.151

TOTAAL ACTIVA 373.685 467.151

PASSIVA 2017 2016

eigen vermogen 

algemene reserve 0 0
continuïteitsreserve 4. 147.803 145.777
bestemmingsreserve Biënnale 2016 0 0
bestemmingsreserve Biënnale 2018 5. 159.522 92.169

totaal eigen vermogen 307.325 237.946

kortlopende schulden

crediteuren 6. 8.040 124.360
belastingen en premies 0 0
nog te besteden subsidie FPK 7. 30.450 0
overige kortlopende schulden 8. 27.870 104.845

totaal kortlopende schulden 66.360 229.205

TOTAAL PASSIVA 373.685 467.151
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de functionele exploitatierekening

bedragen in EUR FPK algemene
gemiddelde
begroting begroting

BATEN toelichting 2017 2017-2020 2017 2016

directe opbrengsten
publieksinkomsten; recettes Nederland 9. 0 40.000 3.000 37.662
sponsorinkomsten 10. 0 50.500 5.500 0
overige directe inkomsten
vergoedingen uit samenwerking 0 0 0 0
opbrengsten horeca 0 0 0 0
opbrengsten programmaverkoop en merchandise 0 0 0 1.000
bijdragen deelnemers 0 6.000 0 5.178
andere overige inkomsten 0 7.500 0 620
overige directe inkomsten 11. 0 13.500 0 6.798
totaal directe opbrengsten 0 104.000 8.500 44.460

indirecte opbrengsten 0 0 0 0

overige bijdragen uit private middelen
bijdragen van particulieren incl. vrienden 12. 200 6.000 0 5.200
bijdragen van bedrijven 0 0 0 0
bijdragen van private fondsen 13. 0 110.000 5.000 124.389
bijdrage van goede doelenloterijen 0 0 0 0
overige private bijdragen 0 0 0 0
totaal overige bijdragen uit private middelen 200 116.000 5.000 129.589

SUBTOTAAL EIGEN INKOMSTEN 200 220.000 13.500 174.049

meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 14. 0 60.000 30.000 52.200

meerjarige subsidie provincie Noord Brabant 15. 55.000 60.000 55.000 30.000

meerjarige subsidie gemeente Eindhoven 16. 115.000 223.000 115.000 111.481

overige subsidies uit publieke middelen
bijdragen Nederlandse overheden 0 10.000 10.000 4.000
bijdragen Nederlandse publieke fondsen 0 25.000 0 13.690
overige publieke bijdragen 0 0 0 0
totaal ov. subsidies uit publieke middelen 17. 0 35.000 10.000 17.690

SUBTOTAAL SUBSIDIES EN BIJDRAGEN 170.000 378.000 210.000 211.641

TOTALE BATEN 170.200 598.000 223.500 385.690

eigen inkomsten quote FPK 0,12% 36,79% 6,04% 45,13%
streefnorm EIQ 25,00%
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de functionele exploitatierekening

bedragen in EUR FPK algemene
gemiddelde
begroting begroting

LASTEN 2017 2017-2020 2017 2016

beheerslasten
beheerslasten personeel 18. 0 0 0 0
beheerslasten materieel 19. 34.476 73.000 39.400 45.533
totaal beheerslasten 34.476 73.000 39.400 45.533

activiteitenlasten
activiteitenlasten personeel
tijdelijk personeel 0 0 0 0
uitkoop/honoraria kernprogrammering 0 0 0 0
uitkoop/honoraria overige programmering 0 0 0 0
jurykosten 0 0 0 0
overige activiteitenlasten personeel 0 0 0 0
totaal activiteitenlasten personeel 20. 0 0 0 0
actviteitenlasten materieel
locatiekosten 0 19.000 0 24.000
overige programmakosten 14.083 201.000 29.000 169.683
marketing 18.409 43.000 28.050 80.742
educatieve activiteiten 12.194 112.000 35.550 55.968
overige materiële kosten 27.139 170.000 36.000 112.062
totaal activiteitenlasten materieel 21. 71.825 545.000 128.600 442.455
totaal activiteitenlasten 71.825 545.000 128.600 442.455

TOTALE LASTEN 106.301 618.000 168.000 487.988

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 63.899 -20.000 55.500 -102.298

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
koersverschil effectenportefeuille 1.217 0 2.317
rentebaten 6.783 20.000 10.000 8.987
rentelasten -2.520 0 -3.084
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 5.480 20.000 10.000 8.220

RESULTAAT uit gewone bedrijfsuitoefening 69.379 0 65.500 -94.078

OVERIGE BATEN EN LASTEN
overige baten 0 0 0 8.461
overige lasten 0 0 0 0
TOTAAL BIJZONDERE BATEN EN LASTEN 0 0 0 8.461

RESULTAAT 69.379 0 65.500 -85.617

inflatiecorrectie continuïteitsreserve -2.026 0 -465
mutatie bestemmingsreserve Biënnale 2016 0 0 178.251
mutatie bestemmingsreserve Biënnale 2018 -67.353 -65.500 -92.169

mutatie ALGEMENE RESERVE 0 0 0 0
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de functionele exploitatierekening

FPK algemene
gemiddelde
begroting begroting

2017 2017-2020 2017 2016

Personele bezetting
Fte. Vast in dienst 0 0 0
Fte. Tijdelijk in dienst 0 0 0
Fte. Inhuur 0 0 0
Totaal Fte. Personele bezetting 0 0 0

aantal vrijwilligers 0 0 0
Fte. Vrijwilligers 0 0 0
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doel van de stichting en grondslagen

bedrijfsgegevens

doel van de stichting

algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

toegepaste jaarrekeningstandaarden

algemene waarderingsgrondslagen

grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

vorderingen en overlopende activa

eigen vermogen

grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met een volgens de statische methode bepaalde 
voorziening voor oninbaarheid.

De continuïteitsreserve heeft betrekking op het gedeelte van het eigen vermogen dat minimaal dient te worden aangehouden 
door de stichting ter waarborging van de continuïteit.

De beheerlasten, de activiteitenlasten, de opbrengsten en de bijdragen worden toegerekend aan de periode waarop deze 
baten en lasten betrekking hebben.

De algemene reserves hebben betrekking op het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door 
wettelijke of statutaire bepalingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor de organisatie is opgericht.

De bestemmingsreserves hebben betrekking op het gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd, omdat daaraan een 
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan en deze 
beperking door het bestuur is aangebracht.

Stichting Tromp Muziek Biënnale stelt zich ten doel het bevorderen van het muziekleven mede en vooral in Eindhoven door 
het met regelmaat, in principe tweejaarlijks, organiseren van een gespecialiseerd, hoog niveau, internationaal concours voor 
jonge instrumentale musici op het gebied van de klassieke muziek en daarmee samenhangende activiteiten gericht op het 
vergroten van de belangstelling voor concours en concoursinstrumenten en verder ook op nieuw repertoire.

Stichting Tromp Muziek Biënnale staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41087495.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepaling van Boek 2, Titel 9  van het Burgerlijk Wetboek en RJ640 'Organisatie 
zonder winststreven'.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij 
de desbetreffende grondslag voor de specifieke jaarrekeningpost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor 
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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.

De materiële vaste activa wordt vanaf € 2.500 in de balans opgenomen. De aanschaffingen onder deze activeringsgrens 
worden in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat gebracht. 
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toelichting afwijkingen begroting en resultaat

Voor de toelichting op de verschillen tussen begroting en resultaat verwijzen wij naar het bestuursverslag.
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toelichting op de balans

bedragen in EUR

ACTIVA 2017 2016

1. vorderingen op korte termijn

omzetbelasting 2016 0 34.818
omzetbelasting 2017 10.157 0
debiteuren 0 1.210
nog te factureren bedragen 0 6.082
nog te ontvangen inkomsten 992 1.529
vooruitbetaalde kosten 129 1.402
nog te ontvangen subsidies 9.235 49.719

totaal vorderingen op korte termijn 20.513 94.760

2. effecten

beleggingen en obligaties 251.737 241.367
Rabobank beleggingsrekening 4.102 8.494

totaal effecten 255.839 249.861

3. liquide middelen

Rabobank rekening-courant 12.555 61.731
Rabobank rekening-courant 1.019 2.591
Rabobank doelreserveren 83.759 58.208

totaal liquide middelen 97.333 122.530

De rekening-couranten en de rekening doelreserveren zijn direct opeisbaar.

De obligaties zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde per 31 december 2017. Bij Rabobank Eindhoven-Veldhoven wordt een 
beleggingsrekening aangehouden.
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toelichting op de balans

bedragen in EUR

PASSIVA 2017 2016

4. continuïteitsreserve

donatie Dr.Ir.Tromp 113.445 113.445
inflatiecorrectie continuïteitsreserve 34.358 32.332

totaal continuïteitsreserve 147.803 145.312

bestemmingsreserve Biënnale 2016

bestemmingsreserve per 31 december 0 178.251
dotatie lopend boekjaar 0 -178.251

totaal bestemmingsreserve Biënnale 2016 0 0

5. bestemmingsreserve Biënnale 2018

bestemmingsreserve per 31 december 92.169 0
dotatie lopend boekjaar 67.353 92.169

totaal bestemmingsreserve Biënnale 2018 159.522 92.169

6. crediteuren 8.040 124.360

7. nog te besteden subsidie Fonds Podiumkunsten 30.450 0

8. overige kortlopende schulden

prijzengeld 2010 0 485
prijzengeld 2012 1.074 1.074
prijzengeld 2016 3.889 15.000
nog te betalen kosten 22.907 88.286

totaal overige kortlopende schulden 27.870 229.205

De bestemmingsreserve 2018 is bestemd om op een moment dat er nog twijfel is of alle subsidies en bijdragen inderdaad 
zullen worden toegezegd, toch het besluit te kunnen nemen een nieuwe editie van het concours doorgang te laten vinden.
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toelichting op de functionele exploitatierekening

bedragen in EUR FPK algemene
gemiddelde
begroting begroting

BATEN 2017 2017-2020 2017 2016

9. publieksinkomsten; recettes Nederland

recettes TROMP-week 0 34.712
publieksinkomsten overig 0 2.950

totaal publieksinkomsten; recettes Nederland 0 40.000 3.000 37.662

10. sponsorinkomsten

totaal sponsorinkomsten 0 50.500 5.500 0

11. overige directe inkomsten

bijdragen deelnemers 0 6.000 0 5.178
overige directe inkomsten 0 7.500 0 1.620

overige directe opbrengsten 0 13.500 0 6.798
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toelichting op de functionele exploitatierekening

bedragen in EUR FPK algemene
gemiddelde
begroting begroting

BATEN - vervolg 2017 2017-2020 2017 2016

12. bijdragen van particulieren inclusief vrienden

St. Vrienden van het Tromp Muziekconcours 0 4.000
donaties 200 1.200

totaal bijdragen van particulieren 200 6.000 0 5.200

13. overige bijdragen/subsidies uit private middelen

private fondsen
Stichting Dioraphte 0 30.000
Prins Bernhard Cultuurfonds 0 12.000
VSBfonds 0 33.000
Stichting Ammodo 0 19.389
Het Bunschoten Fonds 0 10.000
Fonds 21 0 15.000
Eduard van Beinum Stichting 0 5.000
overige bijdragen en fondsen uit private middelen 0 0
private fondsen 0 124.389
diverse overige bijdragen 0 0

0 110.000 5.000 124.389

14. meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten

gemiddelde subsidie per editie 0 60.000 30.000 50.000
bijdrage arbeidsmarktbeleid 0 0 0 2.200

totaal meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 0 60.000 30.000 52.200

15. meerjarige subsidie provincie Noord Brabant 55.000 60.000 55.000 30.000

16. meerjarige subsidie gemeente Eindhoven 115.000 223.000 115.000 111.481

17. overige bijdragen/subsidies uit publieke middelen

overige structurele subsidies 0 0 0 0
overige incidentele publieke subsidies 0 0 0 0
Fonds Podiumkunsten compositieopdracht 0 10.000 0 4.000
Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (FCP) 0 25.000 10.000 13.960

0 35.000 10.000 17.960totaal overige bijdragen/subsidies uit publieke 
middelen

totaal overige bijdragen/subsidies uit private 
middelen
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toelichting op de functionele exploitatierekening

bedragen in EUR FPK algemene
gemiddelde
begroting begroting

LASTEN 2017 2017-2020 2017 2016

18. beheerslasten personeel

bureausecretariaat 0 0 0 0

totaal beheerslasten personeel 0 0 0 0

19. beheerslasten materieel

algemene beheerslasten materieel 34.476 73.000 39.400 45.533

totaal beheerslasten materieel 34.476 73.000 39.400 45.533

20. activiteitenlasten personeel

tijdelijk personeel 0 0 0 0
uitkoop/honoraria kernpogrammering 0 0 0 0
uitkoop/honoraria overige programmering 0 0 0 0
jurykosten 0 0 0 0
overige activiteitenlasten personeel 0 0 0 0

totaal activiteitenlasten personeel 0 0 0 0

21. activiteitenlasten materieel

locatiekosten 0 19.000 0 24.000
overige programmakosten 14.083 201.000 29.000 169.683
marketing 18.409 43.000 28.050 50.642
educatieve activiteiten 12.194 112.000 35.550 55.968
overige, nl. festival + Repertoire Days 27.139 170.000 36.000 * 142.162

totaal activiteitenlasten materieel 71.825 545.000 128.600 442.455

* Repertoire Days stonden begroot onder activiteitenlasten Concours, maar worden in de realisatie gepresenteerd onder 
activiteitenlasten Overige
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OVERIGE GEGEVENS



prestatieoverzicht Fonds Podiumkunsten - model III

begroting
huidig 2017-2018 vorig
boekjaar FPK boekjaar

duur in dagen 0 11 11

activiteiten
aantal activiteiten kernprogrammering 28 75 55
aantal overige activiteiten 24 65 37

totaal activiteiten 52 140 92

totaal aantal bezoekers
totaal aantal bezoeken kernprogrammering 5.500 1.500 7.172
totaal aantal bezoeken overige activiteiten 2.000 15.000 6.407

totaal aantal bezoeken 7.500 16.500 13.579

waarvan betalende bezoeken 1.500 3.500 3.092
waarvan niet betalende bezoeken* 6.000 13.000 10.487

* gratis bezoeken of bezoeken buiten de begroting van TROMP.
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prestatieoverzicht Fonds Podiumkunsten - model IV

Stichting Tromp Muziek Biënnale, speellijst 2017-18 Model IV

periode Titel Activiteit/Voorstelling 2017 Lengte  Aantal keer 
gespeeld 

 Aantal betaalde 
bezoeken 

 Aantal gratis 
bezoeken* 

jan-17 Storioni Festival, optredens Sven Hoscheit en Noè Rodrigo-Gisbert 1 uur                               2                              -                             650 
mrt-17 TROMP Repertoire Days in Tokio, 3 dagen, concerten en masterclasses 1 dagdeel                               6                              -                             300 
mei-17 Emil Kuyumcuyan, recital in Musical Olymp St. Petersburg 1 uur                               2                              -                             700 
mei-17 Fort van de Verbeelding 1 uur                             10                           800                              -   
jun-17 Dominique Vleeshouwers in Casual Classics XL 45 minuten                               3                              -                             450 
jun-17 Masterclass Dan DeSimone aan de Hochschule für Musik Detmold 1 dagdeel                               4                           100                           100 
jul-17 ZMF, marimba festival met Sven Hoscheit en Mike Truesdell 1 dagdeel                               4                           600                              -   

jul-aug-17 Drie concerten door Dan DeSimone met Legare Incontro in Japan 1 uur                               3                              -                             850 
aug-17 Percussion Friends Academy met Sven Hoscheit en Dominique Vleeshouwers 1 dagdeel                               4                              -                             250 
sep-17 Adams Festival, masterclass door Dominique Vleeshouwers 1 uur                               2                              -                             150 
sep-17 Dominique Vleeshouwers in Jekaterinenburg, solist in slagwerkconcert Roukens 1 uur                               1                              -                             900 
sep-17 Dominique Vleeshouwers in Oelan-Ode, solist bij Moscow Contemporary Music Ensemble 1 uur                               2                              -                             450 
okt-17 TROMP Repertoire Days in Shanghai, 5 dagen, concerten en masterclasses 1 dagdeel                               9                              -                          1.200 

Totaal aantal voorstellingen TROMP Biënnale 2017 13 52                            1.500                       6.000                       

*Gratis bezoeken of bezoeken die buiten de begroting van Tromp vallen
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Prestatiegegevens Cultuur Eindhoven

TROMP tussenjaar 2017

AANBOD begroot realisatie

VOORSTELLINGEN

Reguliere voorstellingen 27 28

Verhuringen / niet-culturele activiteiten 0 0

Events / evenementen 0 0

Uitsplitsing reguliere voorstellingen (facultatief)
Concerten 0 0

Podiumkunstvoorstellingen 0 0

Filmvoorstellingen 0 0

Multidisciplinair / overige voorstellingen 0 0

Aandeel internationale artiesten / gezelschappen reguliere 

voorstellingen (%) (facultatief)

Schoolgebonden voorstellingen
Schoolgebonden voorstellingen primair onderwijs 20 10

Schoolgebonden voorstellingen voortgezet onderwijs 14 0

Schoolgebonden voorstellingen MBO/HO 0 14

Schoolgebonden voorstellingen totaal 34 24

Totaal voorstellingen 61 52

PRODUCTIES (facultatief)

Eigen productie pm pm

Coproductie pm pm

Productie derden 0 0

Totaal producties 0 0

OVERIGE ACTIVITEITEN

Schoolgebonden activiteiten 0 0

Openbare activiteiten 0 0

Totaal overige activiteiten 0 0

Specificatie overige activiteiten (facultatief)
…..
…..
…..
…..

BEREIK begroot realisatie

BEZOEK VOORSTELLINGEN

Bezoeken reguliere voorstellingen 4.560 5.500

Bezoeken filmvoorstellingen 0 0

Bezoeken verhuringen 0 0

Bezoeken events / evenementen 0 0

Bezoeken schoolgebonden voorstellingen primair onderwijs 2.000 800

Bezoeken schoolgebonden voorstellingen voortgezet onderwijs 450 0

Bezoeken schoolgebonden voorstellingen MBO/HO 0 1.200

Totaal bezoeken schoolgebonden voorstellingen 2.450 2.000
Totaal bezoeken voorstellingen 7.010 7.500

Specificatie bezoeken
Gratis bezoeken 4.010 6.000

Betaalde bezoeken 3.000 1.500

BEZOEKEN OVERIGE ACTIVITEITEN

Bezoeken  schoolgebonden activiteiten (po/vo/mbo/ho) 0 0

Bezoeken openbare activiteiten 0 0

Totaal bezoeken activiteiten 0 0

Bezoeken website totaal* 15.000

Talentontwikkeling
Aantal talenten, programma < 6 maanden

Aantal talenten, programma > 6 maanden

2017
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