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Algemeen
Naam: Stichting Kweksilber RSIN: 850153712
Contact: dkweksilber@planet.nl
Bestuursleden
– Ruurd Bierman (secretaris)
– Johan Dorrestein (bestuurslid)
– Tom Eijsbouts (voorzitter)
– Werner Herbers (bestuurslid)
– David Kweksilber (bestuurslid)
– Vera Vingerhoeds (bestuurslid)
– Synco Wijnberg (penningmeester)
De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Doelstelling
Het ondersteunen van het tot uitvoering brengen van door David Kweksilber
geïnitieerde projecten bestaande uit muziek, theater en samenwerking met
audiovisuele kunstenaars.
Beleidsplan
Van 2011 tot 2018 waren de activiteiten van Stichting Kweksilber gericht op
subsidiewerving voor de David Kweksilber Big Band (DKBB).
Stichting Kweksilber zal in 2021 subsidies aanvragen ter ondersteuning van een
nieuw muzikaal werk dat David Kweksilber gaat componeren.
Dit werk, getiteld PANDOCHEION, gaat in juni 2021 in Amsterdam in premiére
en komt in opzet en thematiek voort uit de Coronapandemie en de antiCoronamaatregelen die de huidige maatschappij vorm geven.
Het omvat live optredende musici, dans, digitale en analoge beeldende kunst en
video-editing. De uitvoering speelt zich zowel in verscheidene zalen tegelijk live af,
als later na afloop online in een film waarin alle elementen gemonteerd tot het
uiteindelijke geheel als totaalresultaat worden gepresenteerd.
Verslag uitgeoefende activiteiten
In de acht jaar dat de DKBB actief was gaf de big band 75 concerten.
Hiertoe behoorden o.a. het Koningsdagconcert 2015 op televisie, een eigen serie
concerten in o.a. het Bimhuis Amsterdam en in De Doelen Rotterdam, optredens
op festivals als North Sea Jazz Festival, November Music en Acht Brücken Köln, en
concerten op uitnodging voor jubilea van uiteenlopende podia en instellingen.
Binnen het educatieve project Speelafspraak! met de DKBB, waarbij DKBB musici
op scholen op allerlei manieren muziekworkshops gaven (over muziek spelen,
improviseren, componeren) werden voor/met kinderen van Amsterdamse
basisscholen interactieve kinderconcerten gegeven in het Bimhuis en
Muziekgebouw aan ‘t IJ.
Er werden door 70 componisten meer 140 nieuwe werken voor de DKBB
gecomponeerd.
Op 26 mei 2018 gaf de DKBB een voorlopig laatste concert, op dit moment is de
DKBB niet actief.

Pressquotes DKBB 2011/12
Volkskrant
“De overtreffende trap is onvoldoende, deze band is daadwerkelijk onbeschrijflijk
goed. [...] De open blik van alle bandleden maken DKBB tot een ongekend
elastisch ensemble.” “De David Kweksilber Big Band, waarin klassieke muziek en
jazz samenvloeien, is het spannendste grote jazzensemble van dit moment.”
NRC Handelsblad
“Kwaliteit op het podium en in de partituren. [...] In de beste stukken paarde het
orkest de strakheid van een bigband aan de intelligente experimenteerdrift van
een moderne muziek- ensemble.”
Jazzenzo
“Strak spelen is voor deze mensen geen probleem. Wat over blijft is plezier in het
samenspel, het uitvogelen van nieuwe stukken vol creativiteit en enthousiasme.”
M is meer
“Die spanning weet zijn orkest ijzingwekkend op te bouwen [...]. Opvallend was de
grote hoeveelheid jongeren. De DKBB bewijst een zeer gevarieerd publiek aan te
kunnen trekken.”
Jazzenzo
“Stomende creativiteit bij DKBB [...] De geest van Duke Ellington zul je hier niet
aantreffen, hier waart een nieuwe geest rond.”
Parool
“DKBB was een ideale opener van het nieuwe jaar. En herkansing genoeg.
Moderniteit die uit de traditie voortkomt blijkt toch steeds een fijn recept te zijn
voor goede kunst.”
Draai om je oren
“Het nauwelijks te categoriseren orkest is een must voor moderne, avontuurlijk
muziek- en jazzliefhebbers.”
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BALANS

Debet

Credit
2019

2018

2019

vermogen
Algemene reserve

vorderingen
Debiteuren
BTW

liquide middelen
ABN-Amro
ABN-Amro deposito

-

7.619
5.000
-------12.619

kortlopende schulden
Crediteuren
Nog te betalen kosten

421

13.710
5.000
-------19.131
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2018

11.969

11.839

650

892
6.400

-------12.619

-------19.131
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RESULTATENREKENING

2019

2018

Baten
Omzet optredens
Subsidie NFPK
Bijdrage PCBF
Bijdrage AFK
Bijdragen vrienden

689
----------

14.842
17.040
4.852
---------689

36.733

Lasten
Productiekosten
Kantoorkosten
Reis- en verblijfkosten
Verkoopkosten
Overige kosten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Buitengewone lasten / baten
Resultaat

144
----------

29.067
1.609
3.528
---------144---------546

34.205---------2.529

415---------131

4.162
---------6.690
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Deze jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten

Grondslag voor de waardering
De waardering van de vaste activa en passiva geschiedt voor zover niet anders is vermeld
tegen nominale waarde
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs en worden lineair
afgeschreven op basis van de economische levensduur
Vorderingen
Voor zover nodig worden de vorderingen verminderd met noodzakelijk geachte voorzieningen
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld,
staan deze vrij ter beschikking

Grondslag voor de resultaatbepaling
De bepaling van het resultaat geschiedt volgens een stelsel gebaseerd op historische kostprijs
Baten
Als opbrengsten worden verantwoord alle opbrengsten die op het boekjaar betrekking hebben,
respectievelijk in dat jaar zijn ontstaan
De subsidies worden als baten verantwoord in het jaar waarvoor deze worden toegekend door de
subsidiegevers
Afschrijvingen immateriële vaste activa
De immateriëlevaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de economische levensduur
Financiële basten en lasten
Hieronder zijn opgenomen de ontvangen en betaalde rente op tegoeden c.q. tekorten
Buitengewone baten en lasten
De buitengewone baten en lasten betreffen resultaten, welke niet uit de normale
bedrijfsuitoefening voortkomen en van incidentele aard zijn
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TOELICHTING BALANS

2019

2018

- passiva Algemene reserve
Saldo per 01.01
Bij: resultaat

11.839
131
----------

5.148
6.690
----------

Saldo per 31.12

11.969
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11.839
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TOELICHTING RESULTATENREKENING

Productiekosten
Compositieopdrachten
Musici (freelance en loondienst)
Vergoeding artistiek leider
Vergoeding educatiemedewerker
Inhuur instrumenten
Kosten bladmuziek
Huur repetitieruimte

2019

----------

2018

1.800
24.695
750
1.250
110
192
270
----------

Kantoorkosten
Kantoorartikelen
Contributies en lidmaatschappen

----------

29.067

----------

Reis- en verblijfkosten
Reiskostenvergoedingen
Verblijfkosten

----------

-

1.439
170
----------

Verkoopkosten
Promotiekosten
Kosten website

----------

1.609

----------

Overige kosten
Administratiekosten (incl. sal.adm.)
Adviseurskosten
Verzekeringen
Rente- en bankkosten
Verschillen

144
1----------

1.460
1.650
303
144
28---------144
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-

3.528

