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Doelstelling 
De stichting heeft ten doel: 

- het bevorderen van de strijkkwartetmuziek in de ruime zin des woords 

- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn 

 

De stichting tracht het doel te bereiken door het geven of doen geven van muziekuitvoeringen, het 

uitbrengen van muziek op geluidsdragers, het exploiteren van muziek in het algemeen, het doen 

componeren van muziek. 

 

Beleidsplan 
Het Utrecht String Quartet maakt onbekend bemind. Al drie decennia gaat het Utrecht String Quartet 

een muzikaal avontuur aan met het publiek. Het kwartet heeft een neus ontwikkeld voor onbekende 

muziek die dankzij de excellente artistieke kwaliteit van het ensemble door het publiek bij eerste 

beluistering meteen omarmd wordt. Enerzijds investeert het kwartet in verdieping van de 

muziekbeleving – van zowel musici als publiek – middels concerten en cd-opnames waarbij de 

aandacht voor de volle 100% bij de muziek ligt. Voor veel luisteraars heeft deze manier van muziek 

beleven een grote impact op hun welzijn. Anderzijds vernieuwt en verbreedt het kwartet de 

muziekbeleving – van zowel musici als publiek – door extra dimensies toe te voegen als toneel, 

mailto:info@utrechtstringquartet.com
mailto:zakelijk@utrechtstringquartet.com


vertelkunst, dans en bewegende beelden. In de komende vier jaar zal het Utrecht String Quartet de 

binding met Utrechters en hun stad verdiepen en verbreden door programma’s te ontwikkelen 

geïnspireerd op de geschiedenis en geografie van Utrecht en daarbij samen te werken met andere 

Utrechtse kunstdisciplines. 

 

Het artistieke beleid van het Utrecht String Quartet heeft in het verleden zijn kwaliteit bewezen en 

wordt in de komende jaren ongewijzigd voortgezet: 

 het uitvoeren van 'vergeten' repertoire uit de periode 1880-1940 
 het uitvoeren van hedendaagse muziek 
 ontwikkelingen in de muziekgeschiedenis tot klinken brengen in programma’s 

 

Het Utrecht String Quartet heeft in de afgelopen dertig jaar een uitstekende naam opgebouwd. Twee 

sterke punten tot nu toe waren de vertolking van Russische muziek voor strijkkwartet uit het eind 

van de negentiende en begin twintigste eeuw en Nederlandse muziek van componisten als Lex van 

Delden, Robert de Roos, Henriëtte Bosmans, Bernard van Dieren en Johannes Verhulst. Muziek 

waarbij de intense en transparante strijkersklank van het kwartet optimaal tot zijn recht komt en de 

luisteraar een bijna symfonische ervaring beleeft. De musici gaan echter ook graag het avontuur aan 

in muziek buiten deze speerpunten en hebben niet voor niets de woorden ‘veelzijdig, dynamisch en 

grenzeloos’ tot hun motto verkozen. In de komende jaren zal het kwartet ook meer recente muziek 

spelen van bijvoorbeeld de Utrechtse componist Tristan Keuris en zijn leerling Arne Werkman, van 

Keyla Orozco en Jeroen d’Hoe. 

 

De rijke en expressieve strijkersklank is mede te danken aan de Russische traditie waarin de strijkers 

opgeleid zijn. Eeva Koskinen en Mikhail Zemtsov groeiden beiden op met Russische vioolpedagogen. 

Eeva Koskinen en Katherine Routley volgden aan het Utrechts Conservatorium hun opleiding bij de 

Russische vioolpedagogen Viktor Liberman en Philipp Hirschhorn. Mikhail Zemtsov studeerde aan het 

Tsjaikovski Conservatorium in Moskou voordat hij in Maastricht bij de Russische altviolist Michael 

Kugel zijn studie voortzette. Het kwartet speelt al dertig jaar samen en dat hoor je.  

 

In de komende jaren wordt de zoektocht naar onbekend repertoire voortgezet. Daarbij wordt 

gekeken of nieuwe werken in de tot nu toe uitgezette lijnen passen. Belangrijk bij de keuze van 

nieuwe werken is dat de muziek bij eerste beluistering meteen aanslaat: bij een eerste kennismaking 

hebben de musici slechts één kans om het publiek te overtuigen. Ervaring leert dat een compacte 

muzikale taal van belang is en of de taal melodieus, rijk en expressief is. Het publiek moet het 

muzikale betoog kunnen volgen en begrijpen. Met dertig jaar ervaring als kwartet moet het publiek 

op de intuïtie van de musici kunnen vertrouwen. 

 

Het samenwerken met andere disciplines heeft in de afgelopen jaren een extra dimensie toegevoegd 

aan de eigen creativiteit. Het zoeken naar beelden bij het eerste strijkkwartet van Alexander Mosolov 

maakte dat niet alleen het publiek, maar ook de musici de muziek anders gingen beleven. Het 

verbeelden van stemming geeft een extra laag aan de muziek. Ook het werken met een acteur heeft 

een dergelijk effect: wanneer een beeld geschetst wordt van een balzaal, speel je een mazurka 

anders. Het werken met een regisseur was een goede ervaring omdat van de voorstelling één geheel 

gemaakt wordt, wat je daarvan leert neem je ook in volgende concerten mee.  

 



Het kwartet heeft een aantal ambities geformuleerd voor de komende Cultuurnotaperiode: 

 huidige excellente artistieke kwaliteit in cd’s en concerten handhaven 

 geslaagde samenwerking met andere disciplines verankeren als structureel onderdeel van de 

programmering 

 de binding met de stad Utrecht en het Utrechtse publiek versterken 

 een bijdrage leveren aan het introduceren van (minder bekende) klassieke muziek bij nieuwe 

generaties 

 behaalde successen met onbekend repertoire beter bekend maken. De naam van het Utrecht 

String Quartet moet garant staan voor avontuurlijke en toegankelijke programma’s. De 

onbekendheid van componisten en werken op het programma mag geen belemmering meer 

zijn voor zalen om het Utrecht String Quartet te programmeren. 

ACTIVITEITEN 
 

Om zowel nieuwe luisteraars als gevorderde liefhebbers van klassiek strijkkwartetrepertoire aan zich 

te binden en de bovenvermelde ambities om te zetten in klinkende resultaten zet het kwartet in op 

twee sporen: vernieuwing en verdieping. De cd-opnames en concerten zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden en leiden samen tot verdieping van het hoge artistieke niveau. Daarnaast is verbreding 

van de muziekbeleving noodzakelijk om de aansluiting met nieuw publiek te vinden en te behouden. 

De samenwerking met andere musici en andere disciplines daagt het kwartet uit om op een andere 

manier naar de muziek te kijken en zichzelf verder te ontwikkelen. 

 

Vernieuwende presentatievormen en samenwerking met andere musici, schrijvers, presentatoren en 

acteurs vormen inmiddels een vast onderdeel in de programmering. Zo werd in een eigen serie met 

de Literaire Boekhandel en Kunstruimte Kuub werd samengewerkt met acteur Marius Gosschalk en 

schrijvers Margriet de Moor en Anna Enquist. In de jubileumserie ’30 jaar muzikaal avontuur’ in 

TivoliVredenburg werd samengewerkt met presentatoren als Hans van den Boom, Floris Kortie en 

Lex Bohlmeijer. In de komende jaren zal de vernieuwing zich vooral concentreren op publiek dichtbij 

huis: Utrecht en omgeving. 

 

Het volledige beleidsplan voor de periode 2017-2020 is te downloaden via 

http://www.utrechtstringquartet.com/pers (onderste document) 

 

Beloningsbeleid 
De musici van het Utrecht String Quartet ontvangen voor hun optreden een redelijke en 

marktconforme vergoeding. De zakelijke ondersteuner ontvangt voor haar werk een vaste 

vergoeding (zie jaarverslag). De bestuursleden doen hun werk vrijwillig en ontvangen geen 

honorarium of onkostenvergoeding. 

Jaarverslag 2016 
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STICHTING UTRECHT STRING QUARTET  

BESTUURSVERSLAG 2016 
 

 

 

Inleiding 

Het aantal optredens zit in de lift, zowel in het buitenland (Canada en Duitsland) als in Nederland. In 

Utrecht werden 7 concerten verzorgd, deels in het kader van educatie-activiteiten: Summerschool en 

Utrechts Conservatorium. Er werd weer volop samengewerkt met collega musici (Pieter Wispelwey, 

Ralph van Raat) en schrijvers als Henk Ester en Margriet de Moor. In Canada ontmoette het kwartet 

thereminspeler Thorwald Jørgensen, dit leidde tot samenwerking in 2017. Een van de hoogtepunten 

in 2016 was een optreden in de uitverkochte Kleine Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam in 

het kader van de Robeco SummerNights. Veel tijd en energie is gestoken in het beleidsplan 2017-

2020, dat helaas niet gehonoreerd werd. 

 

 

Toelichting bij de jaarrekening 2016 
Door het toegenomen aantal concerten zijn de publieksinkomsten bijna verdrievoudigd ten opzichte 

van 2015. Ook de inkomsten uit educatieve activiteiten zijn licht gestegen. De concerten in het kader 

van het 30-jarig jubileum werden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van verschillende 

sponsoren, het Fentener van Vlissingen Fonds, De Kattendijke/Drucker Stichting, het Carel 

Nengerman Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Utrecht. Daarnaast werd een deel van 

de subsidie van de Gemeente Utrecht aangewend voor dit project. 

 

Onder de activiteitenlasten zijn de personeelskosten slechts licht gestegen t.o.v. 2015. Dit heeft te 

maken met het feit dat in 2015 nog afrondende betalingen hebben plaatsgevonden m.b.t. de 

projecten rond Verdi’s opera Luisa Miller met acteur Porgy Franssen en het thema ‘Oorlog en Vrede’. 

 

De staat van baten en lasten laat een positief exploitatieresultaat zien van € 9.703,71. Dit wordt 

grotendeels veroorzaakt door het feit dat in 2016 geen cd is opgenomen door het gewijzigde 

financiële beleid van het label. Inmiddels is dat beleid weer bijgesteld en zal in 2017 alsnog een cd 

worden opgenomen. Het positieve resultaat van 2016 zal hiervoor aangewend worden. 

 

 

Bestuur / Code Cultural Governance 

In 2016 namen twee bestuursleden de Stichting Utrecht String Quartet afscheid: voorzitter Marco de 

Witte en lid Huub de Graaff. Annalies Zwart nam ad interim de voorzittershamer over. Als nieuw 

bestuurslid trad Els Maas aan. Marcel Peek bleef in functie als secretaris en penningmeester. De 

vacature voor een nieuwe voorzitter staat nog open. Het bestuur kwam in 2016 vier maal in 

vergadering bijeen, op 30 maart, 7 juni, 13 september en 22 november. Stichting Utrecht String 

Quartet hanteert het bestuur‐model. Het bestuur wordt hierin ondersteund door de artistiek leider 

en de zakelijke ondersteuner. De financiële administratie wordt verzorgd door Art Buro Limburg.  



 

Concerten 

Ruim drieduizend luisteraars bezochten in 2016 25 concerten, waarvan zeven in het buitenland. De 

samenwerking met bariton Thomas Oliemans werd voortgezet in het bijzondere repertoire van 

Samuel Barber en Othmar Schoeck, het programma werd op 12 oktober uitgevoerd in Deventer. Ook 

in 2016 speelde het Utrecht String Quartet weer op bijzondere locaties, van de National Gallery in 

Ottawa tot de Garnizoenskerk in Ravenstein. 

 

In de Diefenbunker, een ondergrondse schuilkelder in Ottawa van 

vier verdiepingen, die tegenwoordig deel uit maakt van het 

Canadese museum over de Koude Oorlog,  speelde het kwartet in 

het kader van het festival ‘Music and Beyond’ het eerste 

strijkkwartet van Mosolov bij Russische filmbeelden uit de jaren 

twintig. Voor de Music and Art Days in 2012 zochten de leden van 

het kwartet i.s.m. filminstituut Eye zelf de beelden bij de muziek, 

gebruikmakend van Russische stomme films uit de jaren 1920. 

Deze voorstelling stond in 2016 verschillende keren op het 

programma. Het kwartet maakte zijn debuut in de Edesche 

Concertzaal en in de serie ‘Concert aan Zee’ in Muiderberg. Beide 

optredens leidden tot een hernieuwde uitnodiging in 2017. Naast 

repertoirestukken van Tsjaikovski, Glazoenov ,Tanejev en 

Beethouven stonden nieuwe werken op het repertoire van 

Kreisler, Barber, Piazzolla en Kabalevski. In Haan is het kwartet al 19 jaar artistiek leider en 

programmeur van de serie ‘Internationale Kammermusik’. De Utrechtse musici verzorgden twee 

eigen concerten en nodigden verschillende Nederlandse collega’s uit, zoals het The Hague String Trio 

en hoboïste Pauline Oostenrijk. De opbrengsten van deze serie gaan naar Plan International. 

 



 

 

30 jaar Utrecht String Quartet - vervolg 

Het Utrecht String Quartet werd in 1985 opgericht en vierde in het seizoen 2015-2016 het 30-jarig 

jubileum met zes concerten in Utrecht. Voor drie concerten in TivoliVredenburg nodigde het kwartet 

gastmusici uit. Het eerste concert met Thomas Oliemans vond plaats in 2015, de laatste twee 

concerten waren op 10 februari met cellist Pieter Wispelwey (strijkkwintetten van Tanejev en 

Boccherini, dit concert werd gepresenteerd door Floris Kortie) en op 13 maart met pianist Ralph van 

Raat (pianokwintet Ornstein). In samenwerking met Kunstruimte KuuB en de Literaire Boekhandel 

werden drie concerten georganiseerd waarin literatuur, beeldende kunst en muziek samen kwamen. 

In 2015 werd samengewerkt met acteur Marius Gosschalk, op 28 januari 2016 las Margriet de Moor 

voor uit haar boek Kreutzersonate, op 7 april droeg de Utrechtse dichter Henk Ester voor uit eigen 

werk onder de titel ‘Poëzie in Es groot – een voordracht tussen taal en klanken’. 

 

 

Educatie 
Van 4 tot 6 april vond weer de jaarlijkse Composers Workshop van het Utrechts Conservatorium 

plaats, een samenwerking met compositiedocenten Caroline Ansink en Jeroen d’Hoe. Het Utrecht 

String Quartet coacht zowel aankomend componisten als een studentenstrijkkwartet in het schrijven 

en spelen van nieuwe muziek.  De tweede editie van de USQ Masterclass in Chamber Music in het 

kader van de Utrecht Summerschool vond plaats van 9 t/m 15 juli. De Masterclass trok zes 

deelnemers uit Japan, VS, Zweden, Chili en Nederland. Er 

werden twee concerten verzorgd: op 14 juli Het Muzieklokaal en 

op 15 juli Kunstruimte KuuB. Als Quartet in Residence verzorgt 

het Utrecht String Quartet de lessen in kamermuziek aan het 

Utrechts Conservatorium. In dit kader organiseert het kwartet 

ook de gratis Utrechtse Lunch Concerten in de Fentener van 

Vlissingen zaal van het Conservatorium aan de Mariaplaats. 

 

 

  



Cultureel ondernemerschap 

Naast concerten op uitnodiging in binnen- en buitenland, organiseerde het Utrecht String Quartet in 

2016 ook een eigen serie in het kader van het 30-jarig jubileum. In het bestuur is nagedacht over een 

plan om te komen tot een Utrecht String Quartet Business Club. Het bestuur zal dit model om te 

komen tot een duurzame relatie met sponsors verder bestuderen en meenemen in de strategische 

visie voor de komende jaren.  

 

De stad als podium 

Het Utrecht String Quartet verzorgde zeven optredens in Utrecht, in TivoliVredenburg, Kunstruimte 

KuuB, het Muzieklokaal en het Utrechts Conservatorium. 

 

Cd-opnames 

Met het Duitse label MDG zijn verschillende plannen voor een nieuwe cd besproken. Door een 

gewijzigd financieel beleid bij het label is het niet mogelijk gebleken in 2016 een nieuwe cd op te 

nemen. De geplande opname van de strijkkwartetten van Dmitri Kabalevski is uitgesteld naar 2017. 

 

Publiciteit 

Rond de concerten is het Utrecht String Quartet 

natuurlijk op allerlei manieren in het nieuws 

geweest, van een interview met Sebastian Koloski 

door de Edesche Concertzaal tot aankondigingen 

in lokale kranten en recensies in binnen- en 

buitenlandse kranten. Ook adverteerde het 

kwartet voor de eigen concertserie in 

TivoliVredenburg en Kunstruimte KuuB. Voor het 

concert met Pieter Wispelwey werden 

ansichtkaarten en posters verspreid. 

 

 

In toonaangevende Nederlandse en buitenlandse bladen verschenen recensies van de cd met 

strijkkwintetten van Tanejev. Zo schreef Christian Starke voor het Duitse blad Klassik: ‘Es ist wirklich 

beeindruckend, wie überzeugend das Utrecht String Quartet mit seinen beiden Gästen hier zum 

wiederholten Male agiert. Technisch immer äußerst souverän zaubern die Musiker bei dieser 

Einspielung eine Vielfalt an Klangfarben und musikalischen Stimmungen, wie man sie nicht oft auf 

Aufnahmen hört, wie sie aber für diese russische Musik unabdingbar sind, um sie wirkungsvoll zum 

Klingen zu bringen. Man merkt hier bei jeder Note, dass das Utrecht String Quartet in dieser Musik 

einfach zuhause ist und sich ihr mit Herzblut hingibt.' In Luister schreef Emile Stoffels: ‘Het Utrechts 

Strijkkwartet (met o.a. Pieter Wispelwey) is een goed geoliede machine en doet prachtige dingen, 

bijvoorbeeld op het gebied van dynamiek. Maar het belangrijkste is dat de musiceervreugde er 

werkelijk vanaf spat. Ik heb weliswaar geen vergelijkingsmateriaal, maar ik ben ervan overtuigd dat 

het Utrechts strijkkwartet er alles uithaalt.’ Klassieke Zaken schreef: ‘Gezamenlijk weten ze van het 

stugge idioom een spektakel te maken, met flair en doortastendheid, alsof het hun 

standaardrepertoire is.’ 

Op Radio4 is het Utrecht String Quartet regelmatig te beluisteren. 



 

Het kwartet verstuurde in 2016 vijf e-nieuwsbrieven naar zo’n 300 geïnteresseerden. Bij de 

concerten ontvangen bezoekers een gedrukt exemplaar. Op social media is het Utrecht String 

Quartet actief op Facebook (333 volgers) en twitter (685 volgers).  

 

Meer dan 200 podia ontvingen het programma-aanbod voor het 

seizoen 2017-2018 onder de titel ‘Aansprekend Avontuurlijk’.  Het 

USQ presenteerde zich ook op 26 september tijdens de 

Kamermuziekdag in het Muziekcentrum van de Omroep. 

 

 

Zakelijke ondersteuning / management 

De zakelijke ondersteuning van het Utrecht String Quartet wordt 

verzorgd door Carine Alders. Zij is werkzaam als zelfstandig 

musicoloog. Het management wordt verzorgd door Yvonne van 

Egmond van Lemontree PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Vrienden van het Utrecht String Quartet 
De stichting draagt financieel bij aan projecten van het Utrecht String Quartet en produceert twee 

tot drie keer per jaar een nieuwsbrief. Voorzitter Voline van Teeseling is aanwezig bij de 

bestuursvergaderingen van Stichting Utrecht String Quartet en verzorgt samen met Carine Alders de 

nieuwsbrief. 

 

 

Toelichting op de kengetallen 

De kengetallen zijn opgenomen in de bijlag ‘Format en begroting verantwoording gemeente Utrecht’. 

Het Utrecht String Quartet verzorgde zeven concerten in Utrecht, tien in de rest van Nederland en 

acht concerten in het buitenland. De publieksaantallen zijn zo nauwkeurig mogelijke schattingen. De 

concerten zijn bijna altijd uitkopen, waarbij het bezoekersaantal niet teruggekoppeld wordt aan het 

USQ. Ook is er niet altijd inzicht in het aantal vrijkaarten dat de organisatie beschikbaar stelt aan het 

publiek. Bij uitkopen bepaalt de organisator het aantal vrijkaarten. Voor het kwartet zijn meestal 2-4 

vrijkaarten beschikbaar, op de overige vrijkaarten heeft het Utrecht String Quartet geen zicht. Bij de 

concerten in eigen beheer bleef het aantal vrijkaarten beperkt tot maximaal 4 per concert. In totaal 

bezochten ruim drieduizend luisteraars de concerten, waarvan ongeveer 170 met een vrijkaart 

(schatting).  



Het Utrecht String Quartet is ‘Quartet in Residence’ aan het HKU Utrechts Conservatorium. Dit houdt 

in dat er door het hele jaar coachinglessen kamermuziek gegeven worden. Dit komt terug in de 

kengetallen als één educatieve activiteit in de categorie ‘overig’. Het aantal bezoekers aan concerten 

in het kader van educatieve activiteiten bedroeg 140. De toegang voor deze concerten was gratis. 

Het aantal deelnemers aan educatieve activiteiten bedroeg ca. 100. 

 

Personeel: uitgesplitst naar betaalde banen onder beheer en activiteiten, aantal personen en 

vrijwilligers. 

FTE Beheer  0,06 

FTE Activiteiten  1,9 

Aantal personen 5 

Aantal vrijwilligers 5 

 

De Stichting Utrecht String Quartet heeft geen personeel in dienst. De artistiek leider wordt 
momenteel niet voor zijn werk betaald, voor de zakelijke ondersteuning was in 2016 een vergoeding 
van 10 uur per maand beschikbaar. Uitgaande van een 40-urige werkweek komt dit neer op 0,06 fte. 
Het bestuur bestaat uit 4 vrijwilligers. De voorzitter van de Stichting Vrienden van het USQ woont de 
bestuursvergaderingen bij en verzorgt de productie van de nieuwsbrief als vrijwilliger. De vier musici 
gaven 25 concerten in binnen- en buitenland, repeteerden samen en gaven les aan de HKU. In totaal 
komt dit neer op bijna 2 FTE. 
  



Bijlage: Overzicht concerten 2016 

 

datum locatie programma bezoekers 

28 januari Kunstruimte KuuB Glazoenov – Noveletten; Beethoven – 
strijkkwartet op. 59 nr. 2 

55 

29 januari Haan (D) Glazoenov – Noveletten; Kreisler – 
strijkkwartet; Beethoven – strijkkwartet op. 
59 nr. 2 

80 

30 januari Edesche Concertzaal Glazoenov – Noveletten; Kreisler – 
strijkkwartet; Beethoven – strijkkwartet op. 
59 nr. 2 

120 

10 februari TivoliVredenburg Boccherini – strijkkwintet in c klein; Tanejev – 
strijkkwintet op. 14 

142 

8 maart Utrechts 
Conservatorium  

Mosolov – eerste strijkkwartet (met 
filmbeelden) 

40 

13 maart TivoliVredenburg Mosolov – eerste strijkkwartet (met 
filmbeelden); Ornstein – pianokwintet 

250 

7 april Kunstruimte KuuB Beethoven – strijkkwartet op. 18 nr. 4; 
Tsjaikovski – Eerste strijkkwartet; 
Piazzolla/Zemtsov – Cuatro Estaciones 

46 

10 april Stadstheater 
Zoetermeer 

Beethoven – strijkkwartet op. 18 nr. 4; 
Tsjaikovski – Eerste strijkkwartet; Glazoenov – 
Noveletten 

95 

4 juni Sint Jan Gouda Beethoven – strijkkwartet op. 18 nr. 4; 
Tsjaikovski – Eerste strijkkwartet; 

70 

5 juli  National Gallery, 
Ottawa (Canada) 

Mossolov – eerste strijkkwartet (met 
filmbeelden) 

200 

5 juli  Diefenbunker, 
Ottawa (Canada) 

Mossolov – eerste strijkkwartet (met 
filmbeelden) 

200 

6 juli Ottawa (Canada) Beethoven – strijkkwartet  op. 18 nr 4: 
Tsjaikovski – Eerste strijkkwartet, 
Kinderalbum op. 39; 
Piazzolla/Zemtsov – Cuatro Estaciones 

200 

7 juli Ottawa (Canada) Beethoven – strijkkwartet op. 18 nr. 4; 
Tsjaikovski – Eerste strijkkwartet; Glazoenov – 
Noveletten 

200 

14 juli Het Muzieklokaal 
Utrecht 

Presentatie studenten Utrecht Summer 
School 

40 

15 juli Kunstruimte KuuB Presentatie studenten Utrecht Summer 
School met leden van het Utrecht String 
Quartet 

60 

29 juli Garnizoenskerk 
Ravenstein 

Beethoven – strijkkwartet op. 18 nr. 4; 
Tsjaikovski – Eerste strijkkwartet; Tsjaikovski – 
Kinderalbum op. 39; Piazzolla/Zemtsov – 
Cuatro Estaciones 

80 

30 juli Concertgebouw 
Amsterdam 

Beethoven – strijkkwartet op. 18 nr. 4; 
Tsjaikovski – Eerste strijkkwartet; Tsjaikovski – 
Kinderalbum op. 39; Piazzolla/Zemtsov – 
Cuatro Estaciones 

400 

30 september Haan (D) Haydn – strijkkwartet op. 33 nr. 5; Kabalevski 70 



– eerste strijkkwartet; Tsjaikovski – Eerste 
strijkkwartet; Piazzolla/Zemtsov – Cuatro 
Estaciones 

2 oktober Muiderberg Beethoven – strijkkwartet op. 18 nr. 4; 
Tsjaikovski – Eerste strijkkwartet; Barber – 
strijkkwartet 

85 

9 oktober De Lievekamp Oss Beethoven – strijkkwartet op. 18 nr. 4; Barber 
– strijkkwartet op. 11; Glazoenov – 
Noveletten 

140 

12 oktober Schouwburg 
Deventer 

Barber – strijkkwartet op. 11 
Barber – Dover Beach 
Schoeck – Notturno op. 47 

180 

16 oktober De Zwarte Ruiter 
Gulpen 

Beethoven – strijkkwartet op. 18 nr. 4; 
Tsjaikovski – Eerste strijkkwartet 

75 

10 november Lichtwarksaal 
Hamburg (D) 

Beethoven – strijkkwartet op. 18 nr. 4; 
Tsjaikovski – Eerste strijkkwartet; Tsjaikovski – 
Kinderalbum op. 39; Piazzolla/Zemtsov – 
Cuatro Estaciones 

90 

11 november Stephanuskirche Kiel 
(D) 

Beethoven – strijkkwartet op. 18 nr. 4; 
Tsjaikovski – Eerste strijkkwartet; Tsjaikovski – 
Kinderalbum op. 39; Piazzolla/Zemtsov – 
Cuatro Estaciones 

160 

13 november De Man Oostvoorne Beethoven – strijkkwartet op. 18 nr. 4; 
Tsjaikovski – Eerste strijkkwartet; Tsjaikovski – 
Kinderalbum op. 39; Piazzolla/Zemtsov – 
Cuatro Estaciones 

120 

 

 



Stg Utrecht String Quartet

JAARVERSLAG 2016

DATUM: 21-04-2017



Aan het bestuur van de
 Stg Utrecht String Quartet
Johan Willem Frisostraat 3

3583 JR Utrecht

Maastricht, april 2016

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stg Utrecht String Quartet
samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop
gebaseerde jaarrekening berust bij u.
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot het samenstellen van een jaarrekening, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken,
rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening
samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaglegging.

Hoogachtend,

F.J. Janssen
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Verklaring bestuur



Utrecht String Quartet
Esdoornlaan 8
3741 WR Baarn

per 31 december 2016 met vergelijkende cijfers per 31 december 2015
ACTIVA 2016 2015

bedrag in euro

Vaste activa

Materiële vaste activa 0,00 0,00

Vlottende activa

Voorraad 4.098,00 4.098,00

Debiteuren 5.756,40 5.894,80

Vorderingen 1.582,26 1.059,54
Liquide middelen 19.205,77 10.874,79

30.642,43 21.927,13

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 20.767,84 11.064,13

Voorzieningen 0,00 0,00

Schulden op korte termijn

Crediteuren 324,59 0,00
Kortlopende schulden 9.550,00 10.863,00

30.642,43 21.927,13

BALANS
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Utrecht String Quartet
Esdoornlaan 8
3741 WR Baarn

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 2015
bedrag in euro

BATEN

Directe opbrengsten
Publieksinkomsten 32.655,74 12.538,06
Sponsorinkomsten 0,00 1.300,00
Overige inkomsten 17.268,09 15.732,52

Indirecte opbrengsten 0,00 0,00

49.923,83 29.570,58

Subsidie Provincie 0,00 0,00
Subsidie Gemeente 21.199,52 22.666,25
Overige subsidies / bijdragen

Subsidies uit publieke middelen 5.000,00 6.637,00
Bijdragen uit private middelen 4.250,00 16.699,00
Bijdragen van VSB-fonds 0,00 0,00

30.449,52 46.002,25

TOTALE BATEN 80.373,35 75.572,83

LASTEN

Beheerlasten personeel 6.702,39 5.912,50
Beheerlasten materieel 5.169,52 5.238,33

Totaal Beheerlasten 11.871,91 11.150,83

Activiteitenlasten personeel 50.775,60 46.711,79
Activiteitenlasten overige kosten 9.881,56 16.329,92

Totaal Activiteitenlasten 60.657,16 63.041,71

TOTALE LASTEN 72.529,07 74.192,54

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 7.844,28 1.380,29

Saldo rentebaten/-lasten 98,96 893,35
Saldo bijzondere baten/lasten 1.760,47 172,40

EXPLOITATIERESULTAAT 9.703,71 2.446,04
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Utrecht String Quartet
Esdoornlaan 8
3741 WR Baarn

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ALGEMEEN

De Stichting stelt zich ten doel: het bevorderen van, het geven van bekendheid aan,
het lesgeven in en het organiseren van uitvoering van strijkkwartetliteratuur en het
verrichten van al hetgeen dat hiermee in verband staat, dit in de ruimste zin des woords. 
De Stichting beoogt niet het maken van winst. De Stichting is opgericht op 9 november 1994.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Tenzij hieronder anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale 
waarde.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met afschrijvingen.
De afschrijvingen worden lineair toegepast, rekening houdend met de verwachte economische 
levensduur en de verwachte restwaarde aan het einde van de economische levensduur. Op 
investeringen gedurende het boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Overige vorderingen en overlopende activa
De overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Zonodig wordt met een voorziening voor oninbare vorderingen rekening gehouden.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. De opbrengsten en kosten worden
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De opbrengsten worden verantwoord
in het jaar waarop de subsidietoezegging betrekking heeft respectievelijk in het jaar waarin de 
tegenprestatie werd geleverd.
Verliezen worden genomen zodra deze zich manifesteren. Baten worden verantwoord zodra
deze zijn gerealiseerd.

De baten betreffen de toegezegde bedragen uit hoofde van subsidies en andere sponsoren en
donateurs, alsmede de ontvangen entreegelden en andere ontvangsten uit hoofde van de 
georganiseerde activiteiten.

Onder de lasten wordt verstaan alle directe en indirecte kosten en afschrijvingskosten, inclusief
rentekosten.

De Stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting.
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Utrecht String Quartet
Esdoornlaan 8
3741 WR Baarn

met vergelijkende cijfers per 31 december 2015
SPECIFICATIES BIJ DE BALANS 2016 2015

bedrag in euro

VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

   Debiteuren
Hogeschool voor de kunsten Utrecht 5.637,40 5.871,80
Diversen 119,00 23,00

5.756,40 5.894,80

   Kortlopende vorderingen

       * Vooruitbetaalde kosten 716,11 0,00

716,11 0,00

       * Nog te ontvangen omzetbelasting 116,15 59,54

       * Nog te ontvangen 
Fentener van Vlissingen 0,00 1.000,00
Carel Nengerman Fonds 750,00 0,00

750,00 1.000,00

1.582,26 1.059,54

   Liquide middelen

Kas 79,12 79,12
ING Bank 8.487,12 555,10
ING Bank ZKL Spaarrekening 10.639,53 10.240,57

19.205,77 10.874,79
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Utrecht String Quartet
Esdoornlaan 8
3741 WR Baarn

met vergelijkende cijfers per 31 december 2015
SPECIFICATIES BIJ DE BALANS VERVOLG 2016 2015

bedrag in euro

   Eigen vermogen

Stand per 1 januari 11.064,13 8.618,09
Saldo van baten en lasten 9.703,71 2.446,04

Stand per 31 december 20.767,84 11.064,13

   Crediteuren

Diversen 324,59 0,00

324,59 0,00

Kortlopende schulden

       * Nog te betalen
Art buro Limburg 2.750,00 5.500,00
Musici 5.600,00 0,00
Nederlands Fonds Podiumkunsten 0,00 5.363,00
Medewerkers 1.200,00 0,00

9.550,00 10.863,00

9.550,00 10.863,00

PASSIVA
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Utrecht String Quartet
Esdoornlaan 8
3741 WR Baarn

met vergelijkende cijfers per 31 december 2015
SPECIFICATIES BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 2015

bedrag in euro
Opbrengsten

Directe opbrengsten

Publieksinkomsten

Uitkopen optredens 23.398,77 9.750,00
Uitkopen buitenland 5.698,01 1.264,08
Verkoop cd's / DVD's 624,02 552,07
Entree gelden 2.934,94 971,91

32.655,74 12.538,06

Sponsorinkomsten

Diversen sponsoren 0,00 1.300,00

0,00 1.300,00

Overige inkomsten

Inkomsten educatieve projecten 16.917,80 15.080,60
Royalties 350,29 651,92

17.268,09 15.732,52

Bijdragen uit publieke middelen

Fonds Podiumkunsten 5.000,00 6.637,00

5.000,00 6.637,00

Bijdragen uit private middelen

kfHein Fonds 0,00 3.000,00
Kattendycke Drucker Stiching 0,00 1.000,00
Stg Vrienden Utrecht String Quartet 0,00 2.699,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.000,00 9.000,00
Fentener van Vlissingen Fonds 1.500,00 1.000,00
Carel Nengerman Fonds 750,00 0,00

4.250,00 16.699,00

Pagina 8 van 10



Utrecht String Quartet
Esdoornlaan 8
3741 WR Baarn

met vergelijkende cijfers per 31 december 2015
SPECIFICATIES BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 2015

bedrag in euro

Beheerslasten

Beheerslasten personeel

Personeelskosten
Zakelijke Leiding 5.400,00 5.100,00
Impressariaat / Ondersteuningskosten 1.302,39 812,50

Totaal beheerslasten personeel 6.702,39 5.912,50

Beheerslasten materieel

Kantoor en overige kosten
Kantoorkosten 1.258,77 287,72
Telefoon / fax 0,00 60,00
Porti 107,01 203,71
Accountant kosten/administratie 2.750,00 2.750,00
Verzekeringen 906,24 771,37
Kopieerkosten 0,00 656,08
Contributie en Abonnementen 0,00 368,49
Bankkosten 147,50 140,96

Totaal beheerslasten materieel 5.169,52 5.238,33
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Utrecht String Quartet
Esdoornlaan 8
3741 WR Baarn

met vergelijkende cijfers per 31 december 2015
SPECIFICATIES BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 2015

bedrag in euro

Activiteitenlasten

Activiteitenlasten personeel

Personeelskosten
Musici Utrecht String Quartet 45.439,28 41.911,79
Musici gasten 4.470,00 4.800,00
Moderator 400,00 0,00
Schrijver 466,32 0,00

Totaal activiteitenlasten personeel 50.775,60 46.711,79

Activiteitenlasten overige kosten

Overige kosten
Representatie / Relatiegeschenken 100,36 334,81
Kosten tournees buitenland 5.280,65 0,00
Documentatie bladmuziek / vaklit. 0,00 543,04
Reiskosten 2.007,14 4.181,58
Opname kosten 0,00 14,87
Decor 0,00 83,75
Kostuums 0,00 115,00
Diversen 472,01 4.484,00
Huur repetitieruimte 78,00 2.531,25

7.938,16 12.288,30

Publiciteit
Drukwerk 247,50 324,20
Advertenties 259,91 425,00
PR & Communicatie 732,42 1.551,42
Ontwerp / Vertaling etc. 290,00 145,00
Website 129,97 1.296,00
Representatie 283,60 0,00
Diversen 0,00 300,00

1.943,40 4.041,62

Totaal activiteitenlasten overige kosten 9.881,56 16.329,92
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Stichtings-Dossiernr. 30177501  Jaarverslag 2016 
 
Naam van de rechtspersoon:   Stichting Utrecht String Quartet 
 
De boekhouding berust bij:   Art Buro Limburg 
 
Bankrekening:     ING Bank 
      rek.nr. NL28 INGB 0006 1310 80 
       
      tnv Utrecht String Quartet 
 
Secretariaat:     Johan Willem Frisostraat 3 
      3583 JR Utrecht 
 
Telefoon:     035-5413391 
Fax:       0847-444818 
 
Het bestuur verklaart kennis te hebben genomen van de geldende regeling en de daarbij 
behorende voorschriften. De afrekening is dienovereenkomstig opgesteld. 
Het bestuur verklaart eveneens dat de afrekening van de ontvangsten en uitgaven, welke voor 
subsidie in aanmerking worden genomen, naar beste weten en overeenkomstig het te voeren 
beleid werd opgesteld en dat de werkelijke uitgaven noodzakelijk zijn geweest. 
 
 
Plaats: Nieuwegein 
 
Handtekening Bestuur: 
 
Voorzitter     Penningmeester 
(Annelies Zwart)    (Marcel Peek) 
  


