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BESTUURSVERSLAG SEIZOEN 2019-2020 

Inleiding 

 

Seizoen 2019/2020 was voor Entrée – net zoals voor alle culturele instellingen – een bizar jaar. We hadden 

een geweldige start vol goedbezochte events, veel verkochte kaarten en veel nieuw geworven leden. 

Tussen september 2019 en februari 2020 hebben we ontzettend leuke events kunnen organiseren. Zo was 

er een uitverkochte spoken word avond in de Koorzaal, een editie van Entrée Presents met Francesco 

Tristano en afterparty, twee succesvolle Essentials edities (met meer dan 400 Entrée-leden in de zaal), 

vier instrumententuinen voor de Junior-leden en ging er weer een groep van 30 enthousiaste jonge 

muziekliefhebbers op tournee. Dit keer speelde het Concertgebouworkest in Brussel. Daarnaast hielp 

Entrée mee de nieuwe serie Klapstuk ontwikkelen, een nieuw concept met korte highlights gericht op het 

toegankelijker maken van klassieke kamermuziek voor een jong publiek. 

 

Helaas was dit het laatste seizoen dat Entrée de multidisciplinaire afterparty, Entrée Late Night, 

organiseerde. Na diverse evaluaties is besloten om te stoppen met deze randprogrammering omdat het 

een grote investering vergt qua geld en tijd voor een relatief kleine hoeveelheid Entrée-leden. Essentials 

daarentegen is een zeer populaire concertreeks onder Entrée-leden, zo ook de inleiding en borrel die wij 

om deze serie heen organiseren. De D-serie is een logisch vervolg op Essentials en daarom worden er meer 

kansen gezien om randprogrammering te ontwikkelen rondom deze serie. Dit pakt Entrée op zodra er 

weer mogelijkheden zijn om randprogrammering te organiseren in verband met het coronavirus. 2019 zijn 

er nog twee memorabele laatste edities van Entrée Late Night georganiseerd met de thema’s Inner Rebel 

en Mens en Mythe.  

  

Vanaf het moment dat er weer iets live ondernomen kon worden, organiseerde Entrée drie parkconcerten 

in Amsterdamse parken met oud-Academisten van het Concertgebouworkest en het Skakza kwartet. Voor 

€5,- kon er een plekje gereserveerd worden, kreeg men een speciaal Entrée-kleedje en een flesje 

muzikaal pils van de Hoge Noot. Het was een zonovergoten dag met heel veel blije gezichten. In augustus 

kon het Concertgebouworkest weer voor publiek kon spelen en bood Entrée een ‘Entrée-Only’ concert 

aan, waarbij alle 300 beschikbare plaatsen in de zaal voor Entrée-leden waren. Het concert was binnen 

een paar dagen uitverkocht  

 

Uiteindelijk is gezien de omstandigheden de eindstand met nieuwe leden nog zeer positief te noemen. In 

het totaal zijn er 1.605 nieuwe leden geworven, waarvan 313 Entrée-Junior. 1.397 leden hebben hun 

lidmaatschap opgezegd waardoor de netto groei uitkomt op 202. Hierdoor is op 1 september 2020 de 

beginstand 8.368 leden, waarvan 7.238 reguliere Entrée-leden,  41 honoraire leden en 1.089 Entrée 

Junior-leden.  

 

Dit was het laatste seizoen dat de contributie jaarlijks €20,- bedraagt. Vanaf seizoen 20/21 wordt de 

contributie verhoogd naar €25-, Deze verhoging – voor het eerst sinds 

2016 – is noodzakelijk om de lidmaatschapskosten te dekken en is mede ingegeven door de eerdere 
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BTW-verhoging en inflatie. De voordelen blijven hetzelfde; leden 

krijgen korting oplopend tot 75% op concertkaarten, een gratis 

Preludium Digitaal-abonnement, een app met sprintalerts en 

concerttickets en toegang tot alle Entrée-events. Ook dit seizoen 

kregen nieuwe leden een welkomstconcert waar iemand mét 

introducee naartoe kan, hier is t/m maart gretig gebruik van 

gemaakt: 

 

Organisatie 

 

De organisatie van Entrée is opgedeeld in twee organen; de Jongerenraad en het Bestuur. De 

Jongerenraad vormt de spil van Entrée. In deze raad zitten alle jongeren die zich vrijwillig inzetten voor 

Entrée. Daarvan vormen (inmiddels) vier leden het Dagelijks Bestuur. Overige leden zijn event-producent, 

fotograaf, Social Media assistent, studentenzaken organisatie of ICT-adviseur. Het bestuur komt vier keer 

per jaar samen om de grote lijnen van Entrée af te stemmen op de wensen en plannen van Het 

Concertgebouw, het Concertgebouworkest en de Vereniging Vrienden.   

 

Bestuur 

 

In seizoen 2019-2020 bestond het Dagelijks bestuur uit Marlies de Boer (voorzitter, tot en met juli 2020), 

Anneke Hardick (secretaris/marketing, tot en met september 2019), Pieter Slöetjes (secretaris/marketing 

vanaf oktober 2019), Felix Welsink (penningmeester, tot en met maart 2020), Bouke Hylkema 

(penningmeester, vanaf april 2020) en René Lieshout (vanaf december 2019 in de nieuw gecreëerde 

bestuursfunctie ‘Fondsenwerving & Partnerships en vanaf augustus 2020 als voorzitter). Bestuursleden 

namens de partnerorganisaties waren David Bazen (Het Koninklijk Concertgebouworkest, 

“Concertgebouworkest”), Job Noordhof (Het Concertgebouw) en Remy François (Vereniging Vrienden van 

het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest, "Concertvrienden"). 

 

Medewerkers 

 

Vanuit het secretariaat van bureau Concertvrienden werd het bestuur ondersteund door Rutger Brouwer 

(manager Concertvrienden), Micha Windgassen (coördinator Entrée), Charlotte Wichers Hoeth (marketeer 

Entrée), Yke Paulussen (coördinator ledenzaken) en Saar Niermeijer (medewerker ledenzaken).  

Om wederom de wervingsdoelstelling van 500 nieuwe Entrée Junior-leden te halen, heeft Daphne de 

Groot het team ondersteunt tot en met april 2020 als freelancer voor acht uur in de week.  
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Jongerenraad  

 

De leden in de jongerenraad in seizoen 2019-2020 waren Anneke Hardick (marketing), Britt van Klaveren 

(programmeur Entrée Late Night), Bram Vermeulen (producent randprogrammering), Carel Coenraad (ICT, 

Google Analytics), Dafne Paris (producent Entrée Junior), Jarmil Soe-Agnie (producent Entrée Late Night), 

Laura Dooge (partnerships Conservatorium), Marlene van der Bok (partnerships Universiteiten/ 

hogescholen, t/m juni 2020), Marthe Seydel (Rentrée), Milagro Elstak (fotograaf), Paul Berkelmans (ICT), 

Petra Ruth Alexandry (producent randprogrammering t/m juli 2020), Pien van Engen (social media), Rémy 

Carré (studentenzaken) en Vere van Opstal (producent randprogrammering). 

 

 

 
 
Het bestuur + jongerenraad in seizoen 2019/2020 
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Entrée Junior  

 

Entree Junior is een relatief nieuw initiatief van Entree om ook de jongste doelgroep al warm te laten 

lopen voor het Concertgebouw en Concertgebouworkest. Dit project is gestart in 2017 en had in seizoen 

2019/2020 als doel om 500 nieuwe Junior leden te werven. Dit is helaas niet gelukt omdat er vanaf maart 

2020 niets meer georganiseerd kon worden. Toch zijn er 313 nieuwe leden geworven in de maanden 

september tot en met maart, tegenover 73 opzeggingen. Vooral in de eerste maanden van het seizoen 

(september tot en met december) zijn er veel nieuwe kinderen lid geworden. Met name de 

instrumententuinen waar zelf instrumenten mogen worden uitgeprobeerd, bleken weer een succesvolle 

wervingstool. Er zijn dit seizoen uiteindelijk zes van de acht geplande instrumententuinen georganiseerd. 

 

Naast de instrumententuinen zijn er veel nieuwe leden geworven met de ‘Geef cadeau’-campagne 

rond de feestdagen. Met name de betaalde social campagnes op Facebook en Instagram hebben 

een positief effect gehad. Dit heeft er voor gezorgd dat Entrée Jr. onder de aandacht kwam van 

een bredere groep ouders dan slechts diegenen die al regelmatig Het Concertgebouw bezoeken. 

 

Een aantal dingen die voor dit seizoen waren gepland, hopen we komend seizoen alsnog te kunnen 

realiseren. Zo stond er een ‘Instrumententuin XXL’ op het programma in samenwerking met de 

Muziekschool Amsterdam. Zij willen hun leden een gratis jaarlidmaatschap van Entrée Junior aanbieden. 

In ruil daarvoor werken wij samen met hen tijdens onze instrumententuinen. Het idee was om een 

stimulans te geven om lid te worden, een Instrumententuin XXL in verschillende foyers van Het 

Concertgebouw met mini-optredens van studenten van de Muziekschool. Dit idee blijft op de plank liggen 

tot er een moment is dat dit weer veilig georganiseerd kan worden.  
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Werving en activatie  

 
Ledenstand 

  Beginstand  

sep 2019 

Aanmeldingen 

2019-2020 

Totaal  

afmeldingen 

Netto  

nieuwe  

leden 

Beginstand sep 

sep 2020 

Entrée (incl. 1-season) 7.235 1.288 1.285 -3 7.238 

Entrée honorair 76 4 39 -35 41 

Entrée Junior 849 313 73 240 1.089 

Totaal 8.160 1.605 1.397 202 8.368 

 

• Toelichting 

Entrée startte seizoen 2019-2020 met 8160 leden en sloot af met 8368 leden. Vanaf dit jaar zullen er 

ieder jaar gemiddeld 400 leden uitstromen naar de Concertvrienden. Dit komt doordat er voor het eerst 

sinds de aanpassing van de leeftijdsgrens voor Entrée en naar 35 jaar Entrée-leden de maximum leeftijd 

bereiken. Zij zullen en automatisch Entrée verlaten om zich bij ‘de Vrienden’ te voegen. Dit zal de 

komende jaren een grote impact hebben op het ledenaantal van Entrée. Tot maart 2020 zijn er per 

maand gemiddeld 220 leden geworven (170 regulier + 50 junior). Tijdens de eerste maanden van de 

lockdown liep de werving sterk terug naar nog geen 10 per maand. Gelukkig haalden we in juni weer 

hetzelfde niveau als seizoen 2018-2019.  

 

Mede dankzij de zeer goede werving begin dit seizoen en de groei van Junior is ons totale ledenaantal 

ondanks de lockdown gestegen met 208 leden. 

 

Werving 

 

• Doorlopende online wervingscampagne 

Doelgroepen die het beste converteerden in de campagne van september krijgen iedere maand een 

campagne te zien met als aanbieding het welkomstconcert van die maand. 

 

• Welkomstconcert promoten op site van Het Concertgebouw & het Concertgebouworkest 

Bij de Welkomstconcerten staat nu standaard ‘Gratis naar dit concert?’ met een link naar Entrée. Samen 

goed voor 4% van de geworden nieuwe leden. 

 

• Campagne – september & oktober 

Deze keer hebben wij in september geworven met bestaande middelen: 

- Beeld van Het Concertgebouw & orkest 

- Beeld uit één van onze ‘Entrée helpt’ filmpjes over een bezoek aan Het Concertgebouw 

- Best presterende beeld uit de ‘Classical Effect’ campagne. 
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Deze filmpjes zijn in september en oktober breed verspreid via Social Media (Facebook, Instagram en 

Youtube), de nieuwsbrief van Het Concertgebouw en het Concertgebouworkest. Hierbij werkten we deze 

keer in twee ‘waves’. De eerste drie weken was het doel om bereik te creëren en daarna was de 

campagne gericht op de mensen die interesse hadden getoond, met als doel conversie naar een 

lidmaatschap. Door geen gebruik te maken van een bureau en gerichter in te zetten op onze social 

kanalen hebben we flink kunnen besparen in de kosten zonder in te boeten op het aantal geworven leden. 

 

 

 

• Geef cadeau campagne – november & december 

Grote campagne gericht op ouders en grootouders via Facebook, Instagram en de nieuwsbrief van het 

Concertgebouworkest en Het Concertgebouw, deze e-mails presteren altijd het best. Plus een filmpje en 

posters in Het Concertgebouw. De Vriendenbalie was aangekleed met cadeaus en posters ter stimulans 

van het kopen van een cadeaulidmaatschap. Grappig genoeg levert deze campagne ook veel reguliere 

leden op die zich vanuit de e-mail van gebouw/orkest aanmelden. 

 

• Samenwerking met OCW 

Via een contact bij de jongerenvereniging van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

konden wij mee in de nieuwsbrief van Jong OCW; deze nieuwsbrief heeft ons 8 nieuwe leden opgeleverd. 

Dit lijkt niet veel, maar aangezien het slechts op basis van één bericht is, is dit een zeer hoge score. Dit 

laat zien dat het zeker de moeite waard is om onderzoek te doen naar de effecten van gericht 

communiceren binnen de jongerenafdelingen van grote werkgevers. 

 

• Online campagne ‘draag bij aan behoud’ 

Vanaf mei zijn we gestart met een doorlopende campagne op onze social kanalen om Entrée onder de 

aandacht te houden en steun voor Het Concertgebouw & het Concertgebouworkest te vragen. De 

campagne heeft tot nu toe 80.000 jongeren bereikt. 
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• Campagne bezoekers van Het Concertgebouw & het Concertgebouworkest <35 jaar 

Bezoekers van Het Concertgebouw & het Concertgebouworkest onder de 35 jaar die nog geen lid waren 

hebben een gerichte e-mail van ons gekregen. Deze e-mail werd goed geopend (zo’n 40 procent) en heeft 

tijdens de lockdown toch nog voor 60 nieuwe leden gezorgd. 

 

• Aanwezigheid Intree- en Introweek 

Normaal organiseren wij zowel voor de VU als voor de UvA tijdens hun introductieweken en concert. Dit 

jaar waren deze introductie weken echter volledig online en hebben wij dus een concert gestreamd. Ook 

waren wij via Zoom aanwezig bij de digitale info-markt van de VU. In totaal heeft dit toch nog zo’n 90 

nieuwe leden opgeleverd. 

 

 

Activatie 

• Verjaardagsactie Concertgebouworkest 

Deze actie is natuurlijk vorig seizoen al gestart maar liep voor een groot deel dit seizoen door, met een 

abrupt einde voor de laatste groep jarigen. Zij krijgen komend seizoen nog een kans hun code te 

verzilveren. Al met al is deze actie één van de meest succesvolle activeringscampagnes tot nu toe 

geweest. Van de aangeschreven inactieve leden is 20 procent naar een concert geweest en van die groep 

had 35 procent in maart al een tweede concert gekocht. 

 

• Twee keer per maand een nieuwsbrief 

Onze leden krijgen twee keer per maand een nieuwsbrief. Eén keer is deze gevuld met de concerttips van 

die maand en één keer is hij gevuld met maximaal twee onderwerpen die het uitlichten waard zijn. Dit 

hoeft niet te resulteren in directe verkoop maar zorgt wel voor loyaliteit en zorgt dat Entrée ‘top of 

mind’ blijft. 

 

• Minimaal 4 keer per week aanwezig op FB en zes keer per week op Instagram 

Onze doelgroep bevindt zich vooral op de Social kanalen. Daarom proberen wij daar minsten vier keer per 

week aanwezig te zien met leuke informatie, tips en achtergrond. Hiermee blijven wij als Entrée top of 

mind waardoor de activatie verhoogd kan worden. 

 

• Mailing inactieve leden 

Iedere maand worden de leden die net 6 maanden lid zijn zonder activiteit óf langer dan een jaar lid zijn 

zonder activiteit aangeschreven met tips hoe zij een concert kunnen kiezen. Drie maanden later krijgen 

de leden die geen actie hebben ondernomen naar aanleiding van de eerste e-mail een tweede e-mail met 

een aantal concerten waar een 2=1 actie voor geldt. 

 

• Pilot minder maar gerichter e-mailen 30+ groep 

De grootste uitstroom is te zien bij onze 30+ leden. Daarom is in januari gestart met een aparte e-mail 

strategie op een gedeelte van deze groep. Zij kregen nog maar één keer per maand een e-mail met daarin 

max. drie concerten en altijd een aanbieding. Helaas hebben wij, door de lockdown, dit niet lang genoeg 

kunnen testen om nu conclusies te kunnen maken over het effect. We gaan komend seizoen opnieuw 

kijken wat we voor deze groep kunnen betekenen. 
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• Social campagne gericht op inactieve leden 

Via Facebook en Instagram zijn leden die langer dan een jaar lid zijn en langer dan een jaar geen 

activiteit laten zien getarget met de boodschap “kom je weer eens naar Het Concertgebouw”. Op dit 

moment kunnen we niet zeggen wat de uitkomst van deze actie is omdat er meerdere activatie 

campagnes naast elkaar lopen. Attributie wordt een aandachtspunt voor de toekomst.  

 

• Aanbod leden die opzeggen & opgezegde cadeau-lidmaatschappen. 

Leden die opzeggen proberen wij toch nog te behouden door hen nog eenmaal een welkomstconcert aan 

te bieden wanneer zij toch lid blijven. Leden wiens cadeau-lidmaatschap is opgezegd proberen wij met 

dezelfde aanbieding als regulier lid binnen te krijgen. Door deze mails zijn dit seizoen zeven mensen lid 

geworden.  

 

Projecten en evenementen 

Ondanks dat we veel evenementen hebben moeten afzeggen dit seizoen, zijn er ook genoeg succesvolle 

events georganiseerd, zowel offline als ook online. Voor Entrée zijn events belangrijk, zowel voor het 

versterken van het community gevoel van de huidige leden als het bereiken van nieuwe doelgroepen. We 

zijn daarom heel trots op de flexibiliteit die de jongerenraad, onze medewerkers en onze leden hebben 

getoond om in alternatieve oplossingen te denken om mooie evenementen te organiseren samen!  

 

Financieel gezien heeft corona een positief resultaat gehad op onze evenementenbegroting: doordat veel 

events niet konden worden georganiseerd, zijn er ook minder kosten voor gemaakt. Op vrijwel elke 

evenementenpost hebben we hierdoor bespaard ten opzichte van de begroting. 

 

  Realisatie  Begroting  

  2019-2020 2019-2020 

  € € 

Rentrée  2.249  5.600 

Late Night Café  13.204  18.000 

Essentials  6.475  11.850 

Junior  2.532  4.000 

Entrée Presents  1.013  6.000 

Randprogrammering  1.025  2.700 

Entrée Tournee  6.045  7.375 

Overige events  6.267  5.500 

D-Serie  -    2.500 

Experimententuin  -    10.000 

      

Totaal kosten events  38.810   73.525  
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Eenmalige events afgelopen seizoen:  
 

• September 2019 – Première Spoken Word sessies  

Omroep Human lanceerde in samenwerking met Entrée de ‘Spoken Word sessies’; tien video’s  
waarin woordkunstenaars samen met (klassieke) muzikanten een nieuw uniek kunstwerk maken, 
opgenomen in het magische decor van Het Concertgebouw. De video’s werden voor het eerst  
vertoond in de Koorzaal, poëtisch en muzikaal omlijst met vier optredens. 
 
 

   

 

 

 

 

● November 2019 – Entrée Presents: Francesco Tristano + Trippin Jaguar  

Bij deze zesde editie van Entrée Presents – de serie waarin de grenzen tussen akoestische en 

elektronische muziek worden opgezocht – was het de beurt aan pianist Francesco Tristano. Hij  

nam het publiek mee naar Tokyo via de klanken van zijn piano, synthesizers en elektronica. Na  

afloop was er een afterparty in de foyer met DJ Trippin Jaguar. 
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• December 2019 – Entrée Tournee naar Brussel   

Ook dit jaar is Entrée weer op tournee geweest naar een plek waar het Concertgebouworkest een concert 

geeft, naar Brussel dit keer. Dit tripje is om de leden in de jongerenraad te bedanken voor hun inzet en 

om Entrée-leden de mogelijkheid te bieden elkaar, de jongerenraad, het bestuur en Het 

Concertgebouworkest beter te leren kennen. Naast het concert + de repetitie, biedt Entrée een 

vrijblijvend programma in de betreffende stad. De trip naar Brussel werd door Entrée geproduceerd met 

een bijdrage van €250,- p.p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Januari 2020 – Nieuwjaarsborrel  

Op vrijdag 17 januari organiseerde Entrée een vrijdagmiddag/nieuwjaarsborrel in de Huiskamer aan de 

Gabriel Metsu van 18:00 tot 20:00. Naast Entrée-leden waren er ook veel stafleden aanwezig van het 

Concertgebouworkest. Entrée zorgde voor pizza en drankjes en na afloop bezocht een deel van de groep 

het concert van het Concertgebouworkest. 

 

 

• Juni 2020 – Digitale pubquiz klassieke muziek  

Op maandag 1 juni organiseerden we via Facebook een digitale pubquiz vanuit de Grote Zaal. In acht 

rondes met vragen voelden quizmasters Floris Kortie en Micha Windgassen de deelnemers aan de tand 

over verschillende onderwerpen. Zo was er een plaatjesronde met gekke instrumenten en componisten, 

een ronde over Het Concertgebouw en Concertgebouworkest en natuurlijk een muziekronde. Tussendoor 

waren er optredens van het GoYa Kwartet. In het totaal deden er meer dan 300 teams mee. De vijf 

winnende teams kregen een prijs, van een CD van het Concertgebouworkest tot een voucher bij Het 

Concertgebouw. 
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• Juni – VragenVuurtje 

We konden ons voorstellen dat er vanuit de leden veel vragen waren over de stand van zaken bij Het 

Concertgebouw en Concertgebouworkest. Vandaar dat we op 30 juni een digitaal vragen uurtje 

organiseerde via Zoom waarin men vragen kon stellen aan Michiel Jongejan (PR Concertgebouworkest), 

Jacob van der Vlugt (PR Het Concertgebouw), Petra van der Heide (harpist Concertgebouworkest) en 

Mirjam Wijzenbeek (programmeur Het Concertgebouw). Marlies de Boer, voorzitter van Entrée, 

begeleidde het gesprek en de vragen.  

 

• Juni & juli 2020 – Digitale rondleiding door Het Concertgebouw  

Om men betrokken te houden bij Het Concertgebouw, zijn er 2 digitale rondleidingen georganiseerd 

waarbij men live via Instagram vragen kon stellen aan de rondleider. De eerste rondleiding focuste op het 

Grote Zaal gebied, waarin ook werd ingegaan op de nieuwe richtlijnen en wat dat voor effect had voor de 

musici en het publiek. De tweede rondleiding ging naar de plekken waar je als Entrée-lid niet snel komt; 

de kelder waar zich onder andere de kleedkamers en werkplaats bevinden.   

 

 

  
 



Jaarverslag Entrée 2019-2020 
 
 
 

14 
 

● Juli 2020 – Rondleiding door de Concertgebouwbuurt door Herman Rieken 

Voor Entrée heeft percussionist Herman Rieken een rondleiding ontwikkeld door de Concertgebouwbuurt. 

Herman woont daar al praktisch zijn hele leven en heeft heel veel leuke weetjes verzameld over de 

beroemde componisten die daar hebben gewoond en het Concertgebouw(orkest) zelf. Dit seizoen heeft er 

maar een rondleiding plaatsgevonden, hopelijk komend seizoen meerdere.   

 

• Augustus 2020 – Parkconcerten  

Zodra het nieuws naar buiten kwam dat er weer dingen georganiseerd mochten worden in de 

buitenlucht, hebben we gelijk het idee van de parkconcerten uitgewerkt. Op zondag 9 augustus 

hebben we vervolgens drie zomerse parkconcerten georganiseerd met oud-Academisten van het 

Concertgebouworkest en het Skakza kwartet. Eén in oost (Park Frankendeal), één in west (het 

Rembrandtpark) en de grande finale in de Pijp (het Sarphatipark). Voor €5 kon er een plekje 

gereserveerd worden, kreeg je een speciaal Entree-kleedje en een flesje muzikaal pils van de Hoge 

Noot.  Het was een zonovergoten dag en met heel veel blije gezichten.   

 

 

  
  
 
 

 

• Augustus 2020 – Digitaal lunchconcert introductieweken UvA & VU 

Helaas konden de introductiedagen van de universiteiten dit jaar niet doorgaan zoals normaal en 

gebeurde alles digitaal. Beide scholen hebben digitale platformen opgezet om de studenten toch een 

programma te kunnen bieden. Op beide platformen hebben wij een stream aangeboden die de studenten 

konden bekijken, met vooraf een opgenomen welkomstwoordje vanuit Entrée.  

 

• Augustus 2020 – Entrée Only concert door het Concertgebouworkest  

Eind augustus was het eindelijk zover; het Concertgebouworkest speelde weer live voor publiek in Het 

Concertgebouw. Op 23 augustus mochten wij een ‘Entrée-Only’ concert aanbieden, waarbij alle 300 

beschikbare plaatsen in de zaal voor Entrée-leden waren.  Het orkest speelde Beethovens Derde symfonie 

en een wereldpremière van JacobTV. Het concert was binnen een paar dagen uitverkocht.  
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Events met meerdere edities per seizoen:  
 

• Klapstuk (2 edities) 

Op 30 november vond de première plaats van Klapstuk, een nieuw concept ontwikkeld door Entrée, 

Concertvrienden en Het Concertgebouw om kamermuziek toegankelijker te maken voor jong publiek. 

Gedurende een uur werden er korte highlights gespeeld uit geliefde klassieke stukken, met tussendoor 

uitleg door host Eva Cleven. Na afloop bleef de bar open tot 00:00 en konden er verzoeknummers worden 

aangevraagd bij de huispianist. Tijdens de eerste editie speelde het Amatis Trio en op 20 december bij de 

tweede editie was het podium voor de jonge pianisten Thomas Beijer en Nicolas van Poucke. Er stond nog 

een derde editie gepland met het Ragazze Quartet in maart, maar deze is verschoven naar seizoen 

2020/2021. 

  

 

  
 
 

• Entrée Late Night (twee edities)  

Dit was het laatste seizoen dat Entrée de multidisciplinaire 'afterparty' organiseerde na afloop van 

het Horizon concert door het Concertgebouworkest. We zijn erg blij met de mooie samenwerking 

met het Concertgebouworkest die heeft geresulteerd in meer dan dertig succesvolle edities van 

Entrée Late Night! Toch is er na zorgvuldig overleg besloten te stoppen met deze events omdat het 

een te grote investering kost qua tijd en geld, voor een relatief kleine hoeveelheid Entrée-leden. 

Essentials daarentegen is een zeer populaire concertreeks onder Entrée-leden, daarom focussen we 

ons komend seizoen – zodra dit weer kan – op een nieuwe randprogrammering rondom het vervolg 

op Essentials; de D-serie. De ambitie is om twee of drie keer per jaar iets te gaan organiseren 

rondom deze concertserie.  In 2019 zijn nog twee memorabele laatste edities georganiseerd met de 

thema’s Inner Rebel en Mens en Mythe.  

 

• Randprogrammering Essentials (twee edities) 

Entrée stelt jonge musici uit het Concertgebouworkest voor aan Entrée-leden voorafgaand aan de 

Essentials-concerten. Tijdens de interviews met de musici, wordt ook extra context bij de concerten 

geboden om de toegankelijkheid van de concerten te vergroten. Na afloop kan er worden nagepraat en 

geborreld bij Entrée Café onder het genot van een cocktail en live muziek. De Essentials concerten zijn 
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enorm populair onder Entrée-leden, dit seizoen zijn er twee avonden georganiseerd waarbij allebei 400 

Entrée-leden in de zaal zaten!  

 

  
 

• Rentrée (vijf edities)  
Rentrée is een doorlopend project van Entrée waarbij Entrée-leden ouderen die hulp nodig hebben, 

begeleiden bij een concertbezoek. Afgelopen seizoen zijn er 27 ouderen mee geweest bij vijf concerten.  

 
● Rondleidingen door Het Concertgebouw (drie edities) 

Sinds vorig seizoen biedt Entrée haar leden een gratis rondleiding aan voorafgaand aan sommige 

concerten. Zo leren zij Het Concertgebouw en andere muziekliefhebbers beter kennen. Dit seizoen zijn er 

drie fysieke rondleidingen georganiseerd.  

 
 

Sponsoring 

 

Entrée wordt reeds sinds jaren gesteund door hoofdsponsor ING. Dit seizoen ontving Entrée 

€10.000,- en daarmee is dit het een na laatste seizoen van het sponsorcontract. In seizoen 

2020/2021 zal Entrée €5.000,- ontvangen en daarna komt de samenwerking tot een einde. Tot die 

tijd blijft Entrée samenwerken met ING om de betrokkenheid van ING medewerkers bij Entrée 

Junior en Het Concertgebouw en het Concertgebouworkest te vergroten. Daarnaast ontvangt Entrée 

€6.225,- van de Foundation Concertgebouworkest, vanuit het Fonds op Naam van Sjoerd van der 

Berg, die wij daar zeer erkentelijk voor zijn! Afgelopen seizoen is deze bijdrage besteed aan onder 

meer de welkomstconcerten om nieuwe leden te verwelkomen. 
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JAARREKENING SEIZOEN 2019-2020 

 
Begroting 2020-2021 

  Begroting 2020 - 2021    Resultaat 2019 - 2020 

  € €   € € 

Baten           

Lidmaatschapsgelden 153.288     144.107   

Sponsoring algemeen 9.000     10.000   

Fondsenwerving 38.000     8.010   

Bijdrage Vereniging Vrienden 54.116     54.000   

Bijdrage KCO 9.000     14.500   

Bijdrage Concertgebouw 0   5.500  

Recettes 5.310     13.206   

Totaal baten   268.714     249.323 

            

            

            

Lasten           

Kosten activiteiten 79.840     38.810   

Organisatiekosten 119.599     108.335   

Marketing en communicatie 37.950     49.980   

Internet 43.433     38.065   

Totaal lasten   280.822     235.191 

            

Bedrijfsresultaat   -12.108     14.132 

            

Rente baten   50     0 

            

Exploitatieresultaat   -12.058     14.132 
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Toelichting op begroting 2020-2021 en resultaat 2019-2020 

Algemeen perspectief op de Entree begroting  

Financieel gezien is het een bewogen jaar geweest: aanvankelijk leken we op een negatief 

resultaat af te stevenen. Niet alleen voor het huidige jaar, maar juist ook voor de komende jaren 

bestond er een structureel begrotingstekort, gedreven door een aantal financiële uitdagingen. Dit 

betrof onder andere de algemene groeiende kosten (hoger BTW tarief, jaarlijkse inflatie over 

meerdere jaren), hoge kosten van het opnieuw moeten bouwen van de website en app (totaal 

~€50.000), het verdwijnen van hoofdsponsor ING (€25.000 per jaar) en een verlieslatend project 

Junior waarvoor tegemoetkoming van onze zusterorganisaties afliep (netto ~€22.000 per jaar). 

Hierdoor moesten wij lastige beslissingen nemen om op de langere termijn financieel in gezonde 

staat te blijven. Wat jullie als leden hier voornamelijk van hebben gemerkt is dat er een stijging 

van de lidmaatschapsbijdrage van €5 per jaar is doorgevoerd, waardoor we als vereniging veel 

zelfstandiger blijven en onze begroting aan zowel de inkomsten als de kostenkant meegroeit (of 

krimpt) wanneer wij meer of minder leden hebben. Het resultaat van het jaar 2019-2020 is 

daarentegen voornamelijk vormgegeven door de invloed van Corona op onze activiteiten.  

 

Resultaat 2019-2020 

Entree sluit dit seizoen af met een positief resultaat van €14.132. Er was aan de ene kant een 

significante reductie van kosten op marketing en evenementen, simpelweg omdat veel van de 

fysieke events die wij normaal zouden organiseren niet door zijn gegaan en er daardoor geen 

kosten voor zijn gemaakt. Daarvoor in de plaats zijn nieuwe events georganiseerd, zoals de 

parkconcerten en  de online pubquiz. Tegelijkertijd zagen we door de verminderde kosten op 

reguliere uitgaven ook kans om de vereniging alvast sterk te positioneren voor de toekomst: zo 

hebben we de website al vrijwel geheel af kunnen betalen met het overschot van dit jaar, zodat we 

de komende jaren een normale, gezonde begroting kunnen draaien. Ook incasseren we extra kosten 

vanwege de productie van onze grote DPG campagne in seizoen 2020-2021, welke we grotendeels 

nu al konden opvangen. Uiteindelijk maakten we bijna €50.000 minder kosten dan begroot.  

 

Aan de inkomstenkant zagen we echter ook een aantal posten teruglopen. Bijdragen op 

evenementen die nooit georganiseerd zijn liepen terug. Ook viel de fondsenwerving voor 2019-2020 

tegen. Gelukkig hadden we een waanzinnig sterke start van het jaar op werving, waardoor we het 

jaar met ongeveer precies de begrote inkomsten op lidmaatschappen hebben kunnen afsluiten.  

 

 

Begroting 2020-2021 

Ten tijde van het afstemmen van de begroting van 2020-2021 bracht corona grote onzekerheid met 

zich mee, wat natuurlijk het opstellen van een accurate begroting erg lastig maakt. Daarom hebben 

we gewerkt met principes, welke zijn doorgewerkt in de begroting:  

• Conservatief begroten op inkomsten van ledencontributies & sponsoring/fondsen 

• Regulier begroten op het evenementenprogramma aan de uitgavenkant met een grofweg 

regulier programma 
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• Schaalbaarheid: Het meebewegen van onze uitgaven op evenementen op basis van de 

inkomsten die we realiseren (voornamelijk op sponsoring en fondsen) 

 

We kunnen lastig voorspellen hoeveel geld we daadwerkelijk kunnen uitgeven of binnenhalen, dus 

willen we voorzichtig en flexibel zijn, met het risico daardoor positiever uit te komen dan 

verwacht, slechts in extreme gevallen nog negatiever dan begroot. Juist daardoor kunnen we ook 

inspelen op goede ideeën en daar extra budget voor vrij maken, om zo veel mogelijk waarde aan 

onze leden te geven voor hun lidmaatschap.  

 

Zeer belangrijk voor ons is de grote steun van de Concertvrienden. Vanuit een grote bijdrage aan 

de begroting van de Vrienden hebben wij aanspraak kunnen maken op een bedrag waarmee we wel 

6 maanden lang onze eigen events kunnen produceren, terwijl we normaal juist aansluiten op 

bestaande events in het gebouw en van het orkest. Deze waanzinnige steun geeft ons 

zelfstandigheid en ruimte om nieuwe ideeën tot bloei te laten komen. Nu is het nog wachten op 

een mogelijkheid om weer met elkaar samen te kunnen komen in het gebouw.  

 

Ook betaalt onze investering in een nieuw bestuurslid zich nu al af: we hebben zeer positieve 

signalen dat we structurele fondsen binnen gaan krijgen om een aantal grote posten af te kunnen 

dekken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld in ieder geval de kosten op welkomstconcerten gaan dekken 

met bijdragen vanuit het fonds en orkest. De toekomst is onzeker, maar nu dat een aantal 

initiatieven van de grond komen krijgen we steeds meer ruimte mooie plannen tot uitvoer te 

kunnen brengen. 
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Financiële positie 
        

          
Uit de balans per ultimo boekjaar kan de vermogensstructuur als volgt worden 
weergegeven: 

          

  31-08-2020   31-08-2019   

          

  €   €   

Vorderingen 77.788   60.674   

Liquide middelen 81.668   58.449   

  159.456   119.123   

Af: Kortlopende schulden 56.517   30.316   

Werkkapitaal 102.939   88.807   

          

De financiering hiervan vindt plaats met:      

 Eigen vermogen 102.939   88.807   
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Balans per 31-08-2020 (na bestemming van het resultaat) 
      

            

  31-08-2020   31-08-2019 

ACTIVA € €   € € 

            

VLOTTENDE ACTIVA           

            

VORDERINGEN           

Debiteuren 150     0   

Vereniging Vrienden van het Concertgebouw 43.230     20.368   

Omzetbelasting  20.148     18.183   

Overlopende activa 14.260     22.123   

    77.788     60.674 

LIQUIDE MIDDELEN           

Banken   81.668     58.449 

            

    159.456     119.123 

            

PASSIVA           

            

EIGEN VERMOGEN           

Algemene reserve   102.939     73.807 

Bestemmingsreserve CRM   0     15.000 

    102.939     88.807 
            

KORTLOPENDE SCHULDEN            

Crediteuren 4.195     8.958   

Het Concertgebouw NV 0     17.618   

Vooruit ontvangen bedragen 48.000     0   

Overige schulden en overlopende passiva 4.322     3.740   

    56.517     30.316 

            

    159.456     119.123 
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Staat van baten en lasten over de periode van 1 september 2019 t/m 31 augustus 2020 

                  

   2019-2020   
Begroting          

2019-2020 
   2018-2019 

  € €   € €   € € 

Baten                 

Lidmaatschapsgelden 144.107      145.000      148.460    

Sponsoring algemeen 10.000      17.500      25.000    

Fondsenwerving 8.010      11.100      1.189    

Bijdrage Vereniging Vrienden 48.500      55.245      67.959    

Extra bijdragen voor Junior 5.500      5.500      0   

Bijdrage KCO 14.500      19.000      19.410    

Recettes 13.206      5.375      7.135    

Bijdrage Concertgebouw 5.500      0      7.910    

Bestemmingsreserve CRM 0      15.000      0    

Totaal baten   249.323      273.720      277.063  

                  
                  

Lasten                 

Kosten events 38.810      73.525      77.628    

Organisatiekosten 108.335      126.130      119.665    

Marketing en communicatie 49.980      48.350      62.445    

Internet 38.065      33.936      24.565    

Totaal lasten   235.191      281.941      284.303  

                  

Bedrijfsresultaat   14.132      -8.221      -7.240  

                  

Rente baten   0      200      35  

                  

Exploitatieresultaat   14.132      -8.021      -7.205  

                  

Resultaatbestemming                 

Algemene reserve   29.132      -8.021      -7.205  

Bestemmingsreserve CRM   -15.000      0      0  

    14.132      -8.021      -7.205  
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Kasstroomoverzicht over 2019-2020 

    

  2019-2020   2018-2019 

  € €   € € 

            

            

Bedrijfsresultaat   14.132     -7.240 

            

Verandering in werkkapitaal:           

Toename vorderingen -17.114     -3.016   

Toename kortlopende schulden 26.201     -46.193   

            

    9.087     -49.209 

Kasstroom uit operationele activiteiten   23.219     -56.449 

            

Kasstroom uit financieringsactiviteiten           

Ontvangen rente   0     35 

            

Toename geldmiddelen   23.219     -56.414 

            

            

Geldmiddelen per 1 september    58.449     114.863 

Toename geldmiddelen   23.219     -56.414 

Geldmiddelen per 31 augustus    81.668     58.449 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag Entrée 2019-2020 
 
 
 

24 
 

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat 

 

Algemeen 

 

Met als doel om jongeren de gelegenheid te geven voordelig klassieke concerten te bezoeken is in 

1994 Entrée Vereniging Jong Publiek van Het Koninklijk Concertgebouw en Koninklijk 

Concertgebouworkest opgericht. De vereniging is statutair gevestigd in Amsterdam en is feitelijk 

gevestigd op Gabriël Metsustraat 16 te Amsterdam. De vereniging staat bij de Kamer van 

Koophandel ingeschreven onder nummer 64023575. 

 

 

De jaarrekening is opgesteld conform de ‘Richtlijn voor jaarverslagging Rjk C1 kleine organisaties 

zonder winststreven’. Uit hoofde van deze richtlijn is tevens de begroting 2019-2020 opgenomen in 

de staat van baten lasten.  

 

 

Continuïteit 

 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

 

Vergelijking met het voorgaande jaar 

 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 

opzichte van het voorgaande jaar. 

 

Overige activa en passiva 

 

Voor zover in het bovenstaande niet is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op 

nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening wegens 

oninbaarheid in mindering gebracht.  

 

Resultaatbepaling 

 

Het resultaat wordt bepaald als saldo van opbrengsten en kosten. De baten en lasten worden 

toegerekend aan de periode waarop deze betrekking op hebben. Verliezen worden genomen zodra 

deze voorzienbaar zijn.  
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Toelichting op de balans per 31 augustus 2020  

 

Vorderingen       
        
Vereniging Vrienden van het Concertgebouw       
        
Over de R/C verhouding wordt geen rente berekend. Hierbij is geen sprake van contractuele bepalingen  

zoals zekerheden of aflossingsschema's.       
        

  31-08-2020   31-08-2019 

Overlopende activa €   € 

        

Nog te ontvangen bedragen 1.760   3.652 

Nog te factureren verkopen 0   15.820 

Vooruitbetaalde kosten 12.500   2.651 

  14.260   22.123 

        

        
Liquide middelen 31-08-2020   31-08-2019 

  €   € 

ABN-AMRO Bank rekening-courant  81.668   58.449 

 
 
Het banktegoed staat vrij ter beschikking van de Vereniging. 

      

        

        

Eigen Vermogen 31-08-2020   31-08-2019 

  €   € 

Algemene reserve       
        

Stand per 1 september 73.807   81.012 

Bij: verdeling resultaat boekjaar 29.132   -7.205 

Stand per 31 augustus 102.939   73.807 
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Bestemmingsreserve CRM 31-08-2020   31-08-2019 

  €   € 

Stand per 1 september 15.000   15.000 

Af: verdeling resultaat boekjaar - 15.000   0 

Stand per 31 augustus 0   15.000 

        

        

Kortlopende schulden 31-08-2020   31-08-2019 

  €   € 

Vooruit ontvangen bedragen       

Bijdrage Vereniging Vrienden  48.000   0 

        

Overige schulden en overlopende passiva       

Project kosten  772   100 

Vooruit ontvangen contributies 0   140 

Accountantskosten  3.550   3.500 

  4.322   3.740 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode 1 september 2019 
tot en met 31 augustus 2020 

              
              

    Realisatie   Begroting   Realisatie 
  

  2019-2020   2019-2020   2018-2019 

LASTEN   €   €   € 
              
Kosten events             

Rentrée    2.249   5.600   1.850 

Late Night Café   13.204   18.000   10.679 

Essentials   6.475   11.850   10.191 

Junior   2.532   4.000   3.097 

Entrée Presents   1.013   6.000   30.757 

Randprogrammering   1.025   2.700   999 

Entrée Tournee   6.045   7.375   9.704 

Overige events   6.267   18.000   10.351 

Totaal kosten activiteiten    38.810   73.525   77.628 

  
            

              

Organisatiekosten             

              

Administratiekosten   33.415   33.400   15.459 

Kantoorkosten   52.200   57.440   54.794 

Representatie   2.501   5.620   6.888 

Reiskosten    247   500   27 

Bankkosten   1.673   1.300   1.477 

Huur kantoor   6.755   7.000   7.706 

Overige kosten   604   600   1.723 

Accountant    3.782   3.500   3.597 

Kaarten Welkomstconcerten   6.457   16.770   27.994 

Onvoorziene kosten   701   0   0 

Totaal organisatiekosten   108.335   126.130   119.665 
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  Realisatie   Begroting   Realisatie 

    2019-2020   2019-2020   2018-2019 

   €   €   € 

Marketing en communicatie             

              

Junior   12.251   11.250   19.452 

Continuous marketing   15.615   7.000   12.600 

Eventmarketing   3.760   6.400   13.075 

Wervingscampagnes   12.280   13.700   16.244 

Activatiecampagnes   6.074   10.000   1.075 

Totaal marketing en communicatie                           49.980   48.350   62.446 

              

              

    
Realisatie   Begroting   Realisatie 

    2019-2020   2019-2020   2018-2019 

    
€   €   € 

Internetkosten   38.065   33.936   24.564 

 

 

 

Vanaf seizoen 2019-2020 zijn wij gestart met het op een andere manier weergeven van de lasten op 

de begroting, om deze beter in lijn te brengen met de hoofd thema’s waaraan wij ons geld 

uitgeven. Hier onderscheiden wij voortaan kosten op: activiteiten, algemene organisatie, marketing 

en communicatie en internetkosten.  
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Beloning bestuurders 

 

De bestuurders genieten geen bezoldiging. 

 

 

Werknemers 

 

De Vereniging heeft geen werknemers in dienst. 

 

 

Amsterdam, 

 

Het bestuur:  

 

Rene Lieshout  Voorzitter 

Pieter Sloetjes  Secretaris 

Bouke Hylkema  Penningmeester 

Pien van Engen  

 

David Bazen  Namens het Koninklijk Concertgebouworkest. 

Remy François Namens de Vereniging Vrienden van het Concertgebouw en het Koninklijke 

Concertgebouworkest. 

Job Noordhof Namens het Concertgebouw N.V. 

 

Overige gegevens 

 
Gebeurtenissen na balansdatum  

 

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan, die van invloed zijn op de situatie 

per balansdatum. 

 


