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Doelstelling
Stichting Ondersteuning is in 1990 opgericht en heeft als doel vermogen te verwerven van ondernemingen
en organisaties om financiële steun te kunnen verstrekken aan Stichting de Nederlandse Bachvereniging
(de NBV). Stichting Ondersteuning houdt een continuïteitsreserve in stand ten behoeve van de NBV. Uit
haar inkomsten doteert Stichting Ondersteuning jaarlijks aan de exploitatie en bijzondere initiatieven van de
NBV.
Bestuur
Het bestuur was in 2021 als volgt samengesteld:
Th. A.J. Burmanje, voorzitter (lid sinds 12 december 2018)
P.J.A.M. Jongstra, penningmeester (lid sinds 9 april 2014)
P. Scheltens, secretaris (lid sinds 24 maart 2016)
T.R.C. de Lange, lid financiële commissie (lid sinds 16 oktober 2018)
A.J.M. Nijboer, lid financiële commissie (lid sinds 26 oktober 2016)
De bestuursleden van Stichting Ondersteuning verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
In de (digitale) vergadering op 30 september werd besloten mevrouw Burmanje en de heer De Lange elk
voor een tweede termijn te benoemen.
Als gevolmachtigde was mevrouw W.P. Mooij (vanaf 1 januari 2018), als directeur-bestuurder van de NBV,
in het handelsregister ingeschreven.

Het bestuur van Stichting Ondersteuning kent de Governance Code Cultuur, voert zoveel als in zijn
vermogen ligt beleid volgens de Code en verbindt zich waar mogelijk aan het governancebeleid van de
NBV.
Vergaderingen
Het bestuur van Stichting Ondersteuning heeft in 2021 vier keer (digitaal) vergaderd, namelijk op 24 maart,
23 juni, 30 september en 2 december. Bij de vergaderingen waren alle of het merendeel van de
bestuursleden aanwezig. In de vergaderingen kwamen ten minste aan de orde de ontwikkelingen bij de
Nederlandse Bachvereniging, een update van de sponsorportefeuille en een (mondelinge) rapportage over
het vermogensbeheer. In de junivergadering is een beleggingsstatuut vastgesteld en in de tweede helft van
het jaar was de overstap van UBS naar Binck Bank een onderwerp van aandacht, waarbij het bestuur
besloot tevens over te stappen op een sterk duurzaam beleggingsprofiel.

Daarnaast was met name de sponsorstrategie op de langere termijn een terugkerend onderwerp. Het
bestuur is met het management van de NBV continu in gesprek over de toekomst van sponsoring in het
algemeen en met name welke kansen de NBV heeft om op de toenemende focus op maatschappelijke
impact in te spelen. Op 23 juni heeft het bestuur hierover een uitgebreide brainstorm gehad. Op 25
november zou een galadiner plaatsvinden waarbij de NBV haar grootschalige, nieuwe plannen hieromtrent
zou presenteren, maar dat is door de lockdown uitgesteld naar april 2022.

De financiële commissie kwam met de penningmeester op 10 maart bijeen om het beleggingsbeleid met de
vermogensbeheerder te evalueren en op 7 juni om de jaarrekening 2020 te bespreken met de accountant
(vanwege de coronasituatie was de publicatiedatum van de jaarrekeningen 2020 uitgesteld tot 1 juli 2021).
De zelfevaluatie over 2021 vindt vond plaats op 28 februari 2022. Hierbij is onder meer het functioneren
van de bestuurders aan de orde gekomen, het rooster van aftreden en de strategie voor fondsenwerving in
de toekomst.
Gedurende het jaar heeft het bestuur tevens regelmatig contact gehad met de directeur-bestuurder en
toezichthouders van de NBV, zowel tijdens vergaderingen als daarbuiten.
Organisatie
Stichting Ondersteuning heeft een service level agreement (SLA) met de NBV, waarin de aard en omvang
van de werkzaamheden die de NBV ten behoeve van Stichting Ondersteuning verricht, zijn vastgelegd.
Het bestuur heeft de financiële administratie uitbesteed aan de NBV.
De stichting heeft geen werknemers in dienst.
AVG
Stichting Ondersteuning heeft beleid op en beheer van persoonsgegevens uitbesteed aan de NBV. In 2018
heeft de NBV beleid conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) ingevoerd. Er zijn een
(extern) Privacyreglement en een (intern) Privacybeleid opgesteld, inclusief een procedure over hoe te
handelen bij datalekken. Met alle relevante derden zijn verwerkersovereenkomsten inzake verwerking van
persoonsgegevens afgesloten. Het personeel is geïnformeerd en betrokken bij het ‘AVG-proof’ maken van
de organisatie. Alle medewerkers zijn op de hoogte van (de essentie van) het Privacyreglement en het
Privacybeleid en hebben een Privacyverklaring ondertekend.

Fiscale positie
Stichting Ondersteuning heeft vanaf 1 januari 2008 de ANBI-status en vanaf 1 januari 2012 de status van
Culturele ANBI. Dit houdt in dat giften van natuurlijke personen, tot een maximum van 125% aftrekbaar zijn
voor de inkomstenbelasting. Daarnaast vloeit uit de ANBI-status voort dat Stichting Ondersteuning de
ingehouden dividendbelasting op ontvangen dividenden mag terugvorderen van de belastingdienst.
Stichting Ondersteuning is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting omdat er geen
ondernemingsactiviteiten worden uitgeoefend.
Het bestuur van Stichting Ondersteuning toetst jaarlijks of zij nog aan de eisen voor de ANBI-status
voldoet. In 2021 zijn geen punten van zorg geconstateerd.
Sponsorportefeuille
In totaal verwierf Stichting Ondersteuning in 2021 € 262.500,- (2020: € 317.500,-) aan sponsorgelden voor
de NBV. Een bedrag van € 50.000 (2020: € 100.000,-) was bestemd voor All of Bach en werd rechtstreeks
aan de NBV uitgekeerd. De overige sponsorgelden bedroegen gezamenlijk € 212.500,- (2020: € 217.500,-)
en zijn verantwoord via de staat van baten en lasten.
Vermogensbeheer
De aan ons toevertrouwde gelden zijn uitbesteed aan de externe vermogensbeheerder Wealth
Management Partners (WMP). WMP belegt uitsluitend in best-in-class beleggingsfondsen, indexfondsen
en trackers en construeert daarmee op maat gemaakte beleggingsportefeuilles. Men selecteert de
fondsmanagers die langjarig de index verslaan, of kiest voor indextrackers in markten of sectoren met
beperkt outperformance potentieel.
WMP heeft geen eigen beleggingsproducten. Met de ondertekening van de "United Nations Principles for
Responsible Investments (PRI)” en de “United Nations Global Compact" confirmeert WMP zich aan deze
internationale normen voor verantwoord beleggen.

Gedurende het jaar is er regelmatig contact tussen de penningmeester van Stichting Ondersteuning en de
vermogensbeheerder waarbij rapportages worden beoordeeld en met het bestuur besproken. Jaarlijks
wordt tevens de dienstverlening van de vermogensbeheerder door de financiële commissie en vervolgens
met het bestuur geëvalueerd. Daarbij waren verduurzaming van de beleggingsportefeuille en de
beleggingskosten onderwerp van gesprekken die hebben geleid tot een overstap van UBS naar Binck
Bank in 2021.

De stichting heeft in 2021 een beleggingsstatuut vastgesteld.
Risicomanagement
De voornaamste risicofactoren voor de toekomstige exploitatie van de Nederlandse Bachvereniging
werden en worden gevormd door het mogelijk niet continueren van de inkomsten uit rijkssubsidie,
gemeentesubsidie (Utrecht) en de inkomsten uit sponsoring. Vanwege het feit dat de Nederlandse
Bachvereniging deel is gaan uitmaken van de culturele basisinfrastructuur 2021-2024 en voortzetting van
de meerjarige activiteitensubsidie door de Gemeente Utrecht voor dezelfde periode is dit risico voorlopig
niet aan de orde. De ondersteuning door partner Deloitte wordt met drie jaar verlengd tot en met 2024.
Daarmee is de basis voor de bedrijfsvoering van de Bachvereniging in principe stabiel voor de periode
2021-2024.

Impact coronacrisis
Het uitbreken van de coronapandemie heeft een enorme impact gehad op de NBV. Het voornaamste
gevolg was een forse terugval van de publieksinkomsten: van €1.323.670 in 2019 naar € 192.252 in 2020.
Het jaar 2021 liet slechts een licht herstel van deze inkomstenbron zien (€ 266.009).
De langetermijngevolgen van de pandemie zijn op dit moment nog moeilijk te overzien. Voorlopig houdt de
sector rekening met een lagere zaalbezetting, lagere uitkoopsommen en een verslechtering van de
partage-afspraken. Daarnaast is het geprogrammeerd krijgen van concerten zeer complex: door het
uitstellen van producties zijn de agenda’s van de concertzalen overvol en treedt een zeker
verdringingseffect op. Bovendien is niet duidelijk hoe lang de overheid zal doorgaan met het verstrekken
van steunpakketten voor de culturele sector.
Dit alles maakt duidelijk dat het hebben van een eigen risicobuffer ook in de komende jaren noodzakelijk is.
Tegelijkertijd kan bij een positieve ontwikkeling van de publieksinkomsten gekeken worden naar
investeringen in de groei-ambities van de NBV.
Naast het onvoorspelbare verloop van de pandemie zijn er op het verslagmoment geopolitieke
omstandigheden die een groot effect op de financiële markten kunnen hebben. Dit heeft uiteraard ook
impact op de vermogenspositie van Stichting Ondersteuning.
In samenspraak met de vermogensbeheerder is gekozen voor een evenwichtig beleggingsprofiel zodat
beleggingsrisico’s zoveel mogelijk zijn beperkt.
Terugblik op 2021
Net als in 2020 werd Stichting Ondersteuning in 2021 geconfronteerd met acute nood voor de gehele
culturele sector. Doordat de NBV een hoog percentage eigen inkomsten heeft, was er sprake van een
substantiële omzetdaling. Dat Stichting Ondersteuning slechts beperkt heeft bij hoeven dragen aan het
lenigen van deze nood heeft te maken met het steunpakket voor de culturele sector dat ter beschikking is
gesteld door het ministerie van OCW. Dit stelde de NBV in staat haar activiteiten voort te zetten en biedt
ruimte om nu nog niet voorziene langetermijnrisico’s van de pandemie op te kunnen vangen.
Toekomst
De langetermijneffecten van het coronavirus hebben een nog niet te meten impact op de gehele culturele
sector. We dienen rekening te houden met een structurele terugval in ticketinkomsten, waardoor de
financiële situatie van de NBV minder stabiel is dan voorheen.
Ook de instabiele situatie op de financiële markten als gevolg van de pandemie en de situatie in Oekraïne
kunnen invloed hebben op de beleggingsresultaten van Stichting Ondersteuning. Stichting Ondersteuning
ziet het als haar taak de Nederlandse Bachvereniging onder deze omstandigheden met raad en daad bij te
staan.

Hoogachtend,
Namens het bestuur,
Th.A.J. Burmanje
Voorzitter

P.J.A.M. Jongstra
Penningmeester

