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Voorwoord
Met genoegen en gepaste trots presenteert stichting Philomela haar jaarverslag 2017.
We kijken terug op een productief jaar, waarin we opnieuw met bescheiden middelen een
groot aantal concerten hebben gegeven.
Voor bewoners van zorginstellingen gaven we 61 uitvoeringen van de muziekproductie
L’Amour est un Oiseau, waarvan vier in Kerstsfeer. In 2017 kwam ook de variatie Amour-dieren
stevig van de grond: in acht concerten speelden dieren de hoofdrol, zowel in de muziek als in
levende lijve. En met twee uitvoeringen van Amour-scholen bereidden we met basisschoolleerlingen in een aantal muzieklessen een optreden in een nabijgelegen zorginstelling voor. Al deze
concerten worden zeer gewaardeerd en met een aantal zorginstellingen is een nauwe relatie
ontstaan. Tot onze vreugde konden we in het Zencentrum in Nijmegen onze voorstelling Het
temmen van de Os hernemen.
Wij vinden het belangrijk ons aanbod te blijven vernieuwen. Zo zetten we in 2017 in samenwerking met dirigente Luciana Cueto het Zwaluwkoor op: een koor waarin vluchtelingen, Amsterdammers en expats met elkaar wereldmuziek zingen en elkaar ontmoeten.
En samen met de Paul Salomon Stichting ontwikkelden we de muziekproductie Vrede-SalaamShalom: een voorstelling die culturen en religies verbindt.
In de serie Klassiek in West produceerden we drie sprankelende concerten in de Jeruzalemkerk
in Amsterdam-West: een orgelconcert met Matthias Havinga, Tangofeest en een Zomerconcert.
De zorginstellingen, bibliotheken en andere instellingen waar Philomela optreedt, betalen voor
de concerten en voorstellingen, maar omdat wij onze concerten bereikbaar willen houden voor
zoveel mogelijk mensen, zijn deze inkomsten beperkt. Het leeuwendeel van onze inkomsten
komt uit kaartverkoop, donaties en fondsen. Ook bieden wij bedrijven de mogelijkheid zich met
ons te verbinden in een partnerschap. Onze overhead is minimaal: wij besteden vrijwel alle
inkomsten aan de producties.
Wij zijn blij te kunnen steunen op een professioneel en actief bestuur, waartoe in 2017 communicatieadviseur Martine Willekers, als bestuurslid toetrad. Ook onze ambassadeurs zijn voor
ons van onschatbare waarde: zij steunen onze missie waar zij maar kunnen.
En last but not least danken wij onze musici, adviseurs en medewerkers, die geloven in onze
missie: mensen verbinden via de kracht en schoonheid van klassieke muziek.
Merel Huizinga, directeur
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Waar wij voor staan
Artistieke ambities
Wij willen mensen verbinden via de kracht en schoonheid van muziek en kunst. We spreken
nadrukkelijk over ‘muziek en kunst’, omdat we waar mogelijk muziek willen verbinden met andere vormen van kunst, zoals literatuur, filosofie of dans.
Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij bij onze producties professionele musici inzetten, die
wij hiervoor een redelijk tarief bieden.
Maatschappelijke ambities en doelgroepen
Philomela maakt klassieke muziek toegankelijk, in het bijzonder voor mensen die door hun geringe mobiliteit niet in staat zijn concerten te bezoeken, of door hun leeftijd of achtergrond niet
gemakkelijk toegang hebben tot klassieke muziek. Hiertoe zoeken wij mensen op waar zij zijn:
in een zorginstelling, op school, in de bibliotheek, of in de wijk. Ook willen wij mensen van verschillende culturen verbinden via onze concerten.
De praktijk in 2017
Deze ambities gaven wij in 2017 vorm in onder andere:
Totaal 61 uitvoeringen van L’Amour est un Oiseau:
* 49 uitvoeringen van L’Amour est un Oiseau voor bewoners van zorginstellingen en één Amour
Samen Zingen in de Keizersgrachtkerk
* 8 uitvoeringen van L’ Amour-dieren en 2 Dierenliedjesconcert in zorginstellingen
* 2 muziekprojecten L’Amour-scholen met leerlingen van een basisschool en een nabijgelegen
zorginstelling
* 21 repetities en één uitvoering van het Zwaluwkoor
* Vrede-Salaam-Shalom: een concert dat religies en culturen verbindt
* een uitvoering van Temmen van de Os: tien kleine concerten met de os als metafoor voor een
onrustige geest
* een orgelconcert met Matthias Havinga, Tangofeest met Trio Escapada en Omar Mollo en
een Zomerconcert.
De laatste drie concerten waren onderdeel van de serie Klassiek in West in de Jeruzalemkerk in
Amsterdam-West.
Voor de inhoud van deze concerten verwijzen we u graag naar het hoofdstuk producties.
Impact
De klassieke muziekproducties van Philomela verbinden mensen die doorgaans weinig contact
met elkaar hebben. Zo verbindt Amour-scholen kinderen uit speciaal en regulier onderwijs en
ouderen. Het Zwaluwkoor verbindt oude en nieuwe Amsterdammers en bevordert zo de integratie tussen vluchtelingen en Nederlanders. En de voorstelling Vrede-Salaam-Shalom zoekt in
een wereld waarin religie vaak spanning oproept juist naar de gemeenschappelijke noemer van
de wereldgodsdiensten.
Ook onze productie L’Amour est un Oiseau wordt zeer gewaardeerd. Veel zorginstellingen vraPagina 4 van 18
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gen ons terug. Medewerkers geven aan dat bewoners na een concert meer en beter communiceren en soms minder medicijnen nodig hebben. Als waardevol wordt ook gezien dat de concerten het personeel ontlasten en inspireren.
Verdere impact hebben onze werkervarings-en stageplaatsen en ons zorgvuldige relatiebeheer.

Producties
Met bescheiden middelen hebben wij 77 voorstellingen en muzikale ontmoetingen kunnen
produceren voor ongeveer 5000 mensen, verspreid door het hele land. Met onze voorstellingen brengen wij mensen samen die doorgaans weinig contact met elkaar hebben:
* jong en oud en kinderen uit speciaal en gewoon onderwijs - via Amour-scholen,
* mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden via Vrede-Salaam-Shalom en
het Zwaluwkoor.
Zo dragen onze voorstellingen en concerten bij aan integratie en aan liefde en belangstelling
voor cultuur. Concreet deden wij dit in 2017 met de volgende producties:
L’Amour est un Oiseau: cultuur en leefbaarheid in zorginstellingen
In 2017 gaven wij 61 uitvoeringen van L’Amour est un Oiseau. Een overkoepelende naam voor
verschillend voorstellingen in veelal zorginstellingen.
We gaven 49 ‘gewone Amour concerten’ met bekende
en minder bekende klassieke muziek, aangevuld met
toelichtingen en anekdotes. Tien concerten hiervan
deden we samen met de Rabobank en Stichting Wers.
Deze toegankelijke voorstelling richt zich voornamelijk
op bewoners van zorginstellingen. Bewoners zingen en
spelen mee in de voorstelling.
Impact
We bespreken de concerten altijd na met bewoners en medewerkers. Bewoners geven vaak
aan dat de concerten hen terugvoeren naar hun leven van vroeger en dat zij het fijn vinden dat
zij worden betrokken en nog iets nieuws leren. Medewerkers geven vaak aan dat bewoners
zich na de concerten meer herinneren, actiever zijn, zich meer met elkaar verbonden voelen en
soms minder medicijnen nodig hebben en dat onze concerten het personeel ontlasten en inspireren. Zo helpen wij mee de leefbaarheid in zorginstellingen te verbeteren en cultuur voor bewoners bereikbaar te maken.
“De bewoners zaten met de ogen dicht te luisteren. Soms zie je niet direct of het binnenkomt en
dan zie je toch het bewegen van een hand of de voet op de maat van de muziek. Men was aan
het genieten en niemand heeft de zaal verlaten. Het stuk van componist Poulenc over de oorlog
maakte indruk; de mensen werden stil, het ontroerde. Eén bewoonster is normaal onrustig en
druk, maar nu bleef ze zitten en praatte er niet doorheen. Zo ook een andere bewoonster. Bij
andere optredens worden er vaak alleen meezingers ten gehore gebracht, zoals Tulpen uit Amsterdam, maar dat vindt zeker niet iedereen fijn!” Woonzorgcentrum Antoniushof, Bussum
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“Stichting Philomela brengt klassieke muziek dichter bij de (kwetsbare) mensen en dat is precies
wat er die middag gebeurde. Merel Huizinga (mezzosopraan) en Kanako Inoue (pianiste) brachten op een luchtige wijze de mooiste muziek voor het voetlicht. De ouderen in de Boogaert en
uit de omgeving konden het zeer waarderen. Een paar dagen na het optreden vertelden de bewoners nog tegen elkaar:‘Wat was het mooi, hé?’ Dat is een prachtig compliment voor eenieder
die aan het optreden heeft meegewerkt. Woonzorgcentrum de Boogaert, Castricum
L’Amour est un Oiseau is in 2017 mogelijk gemaakt door:
Partners:
Hemubo
Uitvaartverzorging IJmond
Fondsen:
Stichting Stad Rotterdam Anno 1720
Fonds Sluyterman van Loo
Van Cappellen Stichting
Stichting Hulp na Onderzoek
M.A.O.C. Gravin van Bylandt stichting
Regina van Geuns Fonds
Ars Donandi
Bavofonds
Stichting Wera
Rabobank Coöperatie

Sponsors
Fluor BV
Linnaeus Boekhandel
Smilde Bakery
King Bike Amsterdam
Certa Legal
Apotheek Hellendoorn
Pleijsier Bouw
De Smaakimporteur
Gunters en Meuser
Verhees Notaris
Andante
Unica
De Koning Beheer
Rotary Amsterdam Zuid

Amour-scholen: verbinden van generaties
In samenwerking met de opleiding Muziekeducatie van het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam gaven wij leerlingen van basisschool de Wijde Wereld in Haarlem een aantal
muzieklessen. De lessen leidden tot een Kerstconcert voor ouderen in zorgcentrum Meerhoeve samen met musici van Philomela.
Impact
Amour-scholen laat kinderen niet alleen kennismaken met klassieke muziek, maar oefent
hen ook in vaardigheden als taal, spel en beweging, stemgebruik, presentatie, concentratie
en samenwerking. Dit zijn vaardigheden die van meerwaarde (kunnen) zijn in hun verdere
leven. Ook stimuleert Amour-scholen hun fantasie, creativiteit en zelfvertrouwen, wat persoonlijke ontwikkeling ten goede komt.
Amour-scholen is in 2017 mogelijk gemaakt door:
Bavostichting Heemstede
Rotarkids Amsterdam
Amour-dieren: broodnodige aanraking
De pilot Amour-dieren is een variatie op L’Amour est un Oiseau, waarbij dieren in de muziek
en in levende lijve de hoofdrol spelen.
Bewoners kunnen de dieren op schoot nemen en aanhalen. Zo worden meerdere zintuigen
bij de voorstelling betrokken. En voor veel bewoners blijkt huid-op-huidcontact een al te
zelden ervaren genoegen. Bij Amour-dieren werken we samen met dierencastingbureau
Catvertise.
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“Ik schiet vol…die mevrouw met het witte vest
zit altijd te huilen en nu is ze gelukkig met een
kat op schoot. Een mevrouw die 18 jaar een
kat heeft gehad en nu op de afgesloten
afdeling zit, kon niet meer voor haar kat
zorgen en toen moest ie weg. Ze moest de
hele dag huilen en als je nu kijkt hoe ze
opleeft en vrolijk wordt als ze de kat op
schoot heeft, dat is mooi om te zien!
Mensen genieten van dieren, het thuisgevoel
herbeleven; dieren en muziek zoals thuis!” Zorgcentrum Bijdorp, Rotterdam
Impact
De bewoners genieten zichtbaar van de zachte, aaibare dieren. Zij blijven na afloop langer
“hangen”, vanwege de dieren en om na te genieten. Wij gaan deze ‘pilot’ verder uitwerken
Naast Amour-dieren hebben we ook de voorstelling Dierenliedjes: hierin spelen dieren wel
de hoofdrol in de muziek, maar zijn er geen levende dieren aanwezig.
Amour-dieren is in 2017 mogelijk gemaakt door:
Klein Geluk van Fonds Nuts Ohra
Klassiek in West: eenheid in verscheidenheid
In 2017 boden we met de laatste drie voorstellingen van de serie Klassiek in West – die
in april 2016 van start ging – drie heel verschillende concerten in de Jeruzalemkerk in
Amsterdam-West. Toporganist Matthias
Havinga bespeelde het unieke Furtwängler
& Hammer orgel uit 1930 en was ook via
een beamer met het publiek in de kerk verbonden. Het sprankelende Tangofeest verbond de muziek van Trio Escapada en zanger en componist Omar Mollo met dansers
van onder meer dansschool Tango Talks. En met een speciaal Amour-Zomerconcert zochten
wij verbinding met de thuiswonende ouderen in Amsterdam-West.
De serie ging in april 2016 in première. We werkten hierbij samen met lokale ondernemers.
In 2016 waren er zes voorstellingen en in 2017 drie – alle in de Jeruzalemkerk in Amsterdam-West.
Klassiek in West werd in 2017 mogelijk gemaakt door:
Amsterdams Fonds voor de Kunst
VSBfonds
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Het Zwaluwkoor: ontmoeting van oude en nieuwe Amsterdammers
Het Zwaluwkoor is een uniek koor, opgericht om Amsterdammers, vluchtelingen en expats
met elkaar in contact te brengen. De harde kern van het koor bestaat uit vluchtelingen uit
Syrie en Eritrea, expats uit de hele wereld en Amsterdammers – de jongste 10 jaar, de oudsten al met pensioen. Het repertoire is al even divers: Afrikaans, Arabisch, Nederlands, ZuidAmerikaans en zelfs Latijn. Het koor ging van start in maart 2017 en repeteert wekelijks in
Boost, een ontmoetingsplek waar vluchtelingen en buurtbewoners samen werken aan integratie. Op 11 november trad het Zwaluwkoor op bij de Rotary in Amsterdam-Zuid
Impact
‘Ik kom uit Argentinië en weet wat een verhuizing naar een nieuw land met je doet. Je
mist je geliefden. Je moet een nieuwe taal
leren, nieuwe vrienden maken, het systeem
leren kennen. Bij de Syriërs op het Zwaluwkoor komt daar nog de pijn bij dat ze geen
andere keus hadden dan hun land te verlaten. Muziek is dan een geweldige vorm van
therapie, want we dragen allemaal liedjes
met ons mee, die ons verbinden met onze
jeugd, of een bijzonder moment.’
Luciana Cueto, dirigent van het Zwaluwkoor
Het Zwaluwkoor is in 2017 mogelijk gemaakt door:
Donatie Rotary Amsterdam Zuid
Stichting Havenstraat
Vrede-Salaam-Shalom: op zoek naar wat religies
bindt
In samenwerking met de Paula SalomonLindberg Stichting ontstond Vrede-SalaamShalom: een unieke combinatie van traditionele
muziek uit het Midden-Oosten door het Samar
Ensemble, een compositie uit 2015 van de joodsAmerikaanse componist Jeff Hamburg en verbindende verhalen van de van oorsprong Iraanse
verhalenverteller Sahand Sahebdivani.
Vrede-Salaam-Shalom benadrukt niet de verschillen, maar juist de overeenkomsten tussen
religies en culturele tradities. Joods-Sefardische muziek weerklinkt in Syrische volksliedjes,
de verhalen van Sahand Sahebdivani echoën joodse verhalen uit de ballingschap en de
compositie A Prayer: Colomba van Jeff Hamburg verbindt vijf wereldreligies. Het concert
vond plaats in de Synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam
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Het Vrede Salaam concert is in 2017 mogelijk gemaakt door:
Stichting Paula Salomon Lindberg
Temmen van de Os
Tien korte vertellingen over het vangen en temmen van een os, waarbij de een metafoor is
voor de onrustige menselijke geest. De voorstelling doet een beroep op alle zintuigen: je
ziet 10 mooie, eeuwenoude Chinese prenten, je hoort 10 kleine concertjes, je proeft speciaal bereide Chinese thee en je ervaart 10 wijze levenslessen.

Publiciteit
Relatiemanagement
Wij hechten zeer aan een goede communicatie en een zorgvuldig relatiemanagement. Om
die reden besteden wij veel aandacht aan het onderhouden van onze contacten.
Wij leggen op allerlei manieren persoonlijk contact met onze relaties, subsidiënten en (potentiële) sponsoren. Kleine ondersteuners bedanken wij met een speciale ansichtkaart van
onze ontwerper Joost Verhaak.
(Social) media
Via onze vernieuwde website, Facebook en Twitter geven wij bekendheid aan onze organisatie en onze optredens.
We waren in 2017 goed zichtbaar in de media. Met name de serie Klassiek in West leverde
de nodige artikelen en agendavermeldingen op in lokale en landelijke kranten. Vermeldingen op het internet nemen in onze publiciteit een steeds grotere plaats in.
Voor een niet-uitputtende lijst van vermeldingen in de media verwijzen wij u naar bijlage 4.
Ambassadeurs
In 2017 hebben wij de banden met onze ambassadeurs nauwer aangehaald. Onze ambassadeur Erik Scherder is zo vriendelijk ons te vermelden in zijn populaire lezing Muziek en het
brein, die hij op diverse plekken in het land houdt. Dit levert ons een grotere naamsbekendheid op en een sterkere betrokkenheid van onze ambassadeurs. Ambassadeur Elmer Mulder hielp ons met het voorbereiden van ons lustrum jaar en met ons beleidsplan. Dirigent Ed
Spanjaard deed een mooie aanbeveling in een korte promotiefilm voor Philomela. Henk van
Os moet het rustiger aan doen, maar wij zijn vereerd, dat ook hij, onze ambassadeur is.
Overige publiciteit
Op onze posters en flyers vermelden wij de sponsoren en fondsen die deze productie mogelijk maken. Wij streven er naar hun namen ook te (laten) vermelden in artikelen over onze
optredens in de lokale pers.
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Financiën
Onze inkomsten komen uit de opbrengsten van onze eigen producties en uit externe financieringsbronnen, zoals projectsubsidies, sponsoring en donaties.
Wij besteden vrijwel alle beschikbare middelen direct aan projecten. De overhead op de
projecten is minimaal, omdat wij onze middelen zoveel mogelijk besteden aan onze producties.
Fondsen en bedrijven
In totaal ontving Stichting Philomela rond de € 60.000 van fondsen en € 24.266 van partners Hemubo en Associatie Uitvaartverzorging en andere bedrijven. Van donateurs ontvingen we € 3500. Wij zijn onze partners fondsen, sponsoren en donateurs zeer erkentelijk.
Wij hopen meer tijd en menskracht te kunnen inzetten om ons (nog) actiever te richten op
het uitbreiden van de groep sponsoren en donateurs.
We danken ook de Keizersgrachtkerk te Amsterdam, waar wij op een prachtige plek kantoor
mogen houden
Bij een optreden in een zorginstelling vragen wij het publiek en familieleden van bewoners
via flyers vriend van Philomela te worden of een donatie te doen. De reacties hierop zijn
positief en welwillend.
Eigen inkomsten
De eigen inkomsten van de stichting bedroegen in 2017 ongeveer € 20000. Dit zijn betalingen door zorginstellingen, theaters, kerken en andere instellingen voor onze concerten en
voorstellingen. De waarde van de inspanningen en bijdragen van vrijwilligers komt daar nog
bij, maar deze is niet in geld uit te drukken.
Partnerschappen
Ook in 2017 konden wij rekenen op onze partners Uitvaartverzorging IJmond en Hemubo
Bouw.
Voor de verdere financiële verslaglegging verwijzen wij naar het financieel jaarverslag, de
jaarrekening en de begroting voor 2017 in bijlage 2.

Organisatie
Juridische structuur
Stichting Philomela is in januari 2008 opgericht en houdt kantoor in Amsterdam. Philomela
heeft als statutaire taak het verbreiden van kunst, ook uit andere culturen, het programmeren van muzikale uitvoeringen voor diverse groepen geïnteresseerden, onder wie ook ouderen en maatschappelijk zwakkeren, en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
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ANBI
De stichting werkt zonder winstoogmerk en heeft de status van Algemeen Nut Beogende
Instelling (Culturele ANBI). Dit is van belang voor de fiscale aftrekbaarheid van donaties.
Directie
Directeur van Philomela is Merel Huizinga. Zij is de drijvende kracht achter de activiteiten
van de stichting, werft fondsen en sponsors, stuurt de medewerkers aan en treedt regelmatig op als mezzosopraan in producties van Philomela.
Bestuur en ambassadeurs
Philomela prijst zich gelukkig met een deskundig en betrokken bestuur. In 2017 trad communicatiedeskundige Martine Willekers toe tot het bestuur.
Ook onze ambassadeurs zijn voor ons van onschatbare waarde. Zij steunen onze missie en
onze organisatie waar zij maar kunnen. Zo vermeldt onze ambassadeur Erik Scherder ons in
zijn populaire lezingen Muziek en het brein.
Medewerkers
Onze producties zijn alleen mogelijk dankzij onze medewerkers en vrijwilligers, die (soms al
jarenlang heel veel) uren steken in het verwerkelijken van onze missie. Wij zijn hen hiervoor
zeer erkentelijk.
Voor een meer gedetailleerd overzicht van de organisatie verwijzen wij naar bijlage 1.
Samenwerkingsverbanden
Wij hechten eraan samen te werken met culturele en maatschappelijke partijen om ook op
deze manier mensen en organisaties te verbinden.
In 2017 werkten wij samen met:
Cordaan en andere overkoepelende organisaties in de zorg
Het Sweelinck Conservatorium
De Jeruzalemkerk (Amsterdam) en Keizersgrachtkerk
Boost Transvaal
Zencentrum Nijmegen
Dierencastingbureau Catvertise,
Dansschool Tango Talks Jazmina Delicious, Cafe Cook en andere lokale en landelijke ondernemers.
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Ambities voor 2018
In 2018 bestaat stichting Philomela tien jaar. In deze tien jaar is de stichting uitgegroeid van
een pril initiatief in een huiskamer tot een levensvatbare organisatie met meer dan tien verschillende producties, duurzame relaties, een eigen kantoor en veel betrokken medewerkers.
Het bestuur en de directeur hebben de ambitie om Philomela nog verder te doen groeien in
kwaliteit en kwantiteit. Ondanks de grote betrokkenheid van onze vrijwilligers en medewerkers is het een constante uitdaging dit te bereiken met de beperkte middelen. Deze uitdaging vraagt ook zeer veel van onze tijd en inzet.
Om de continuïteit te waarborgen, streven wij naar meer structurele bronnen van inkomsten. Daarom willen wij ook in 2018 naast het waarborgen en uitbouwen van de producties
de focus leggen op het werven van meer financiële middelen, bij voorkeur met behulp van
meerjarige partnerschappen.
Verder willen wij in 2018:
• op passende wijze ons tienjarig jubileum vieren en hiermee Philomela onder de aandacht van nieuwe doelgroepen brengen
• onze geslaagde uitvoeringen en producties voortzetten
• Amour uitbreiden van 50 met 10% meer concerten. Amour Dieren verdubbelen
• nieuwe producties ontwikkelen, die bij onze missie aansluiten
• nieuwe samenwerkingsprojecten onderzoeken met onder andere culturele instanties
• nieuwe partners (meerjarige en grotere donateurs) en sponsoren werven
• onze goede contacten met bestaande sponsoren en fondsen onderhouden
• een vriendenactie opzetten
• nog meer naamsbekendheid genereren
• onze ambassadeurs (nog) sterker bij onze organisatie betrekken
• onze communicatie, fondsenwerving, relatiemanagement, financiële administratie, public relations en interne organisatie verder professionaliseren
• onze website verbeteren
• ict problematiek verbeteren door stap te maken naar Google G Suite
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Bijlage 1: Organisatie Bestuur
Wij prijzen ons gelukkig met een betrokken en deskundig bestuur, dat in 2017 bestond uit:
Matty Veldkamp, voorzitter, kunsthistorica, werkzaam geweest als beleidsmedewerker
OCW en inspecteur cultuureducatie en huidig secretaris van Brokken Zijp Stichting voor moderne en eigentijdse kunst
Jilles van Harselaar, penningmeester, werkzaam geweest als register accountant en tot 2015
Concern Information Security Officer voor de gemeente Den Haag en huidig penningmeester bij de vereniging Grafiekplatform VOG
Marinus Pannevis, lid, tot mei 2015 partner bij DLA Piper. Huidige functies: lid Hof van Discipline (advocaten), lid Landelijke Selectiecommissie Rechters, lid College van Beroep van de
Stichting Reclame Code, bestuurslid Stichting De Koepel, voorzitter Stichting Havenstraat,
voorzitter Stg Insolventie Mediation, bestuurslid Stichting Syrische Vrijwilligers Nederland.
Martine Willekens (vanaf oktober 2017), zelfstandig marketing- en communicatieadviseur
voor onder meer de culturele sector. Zij was betrokken bij de strategische marketing van
Jheronimus Bosch 500. Huidige functies onder meer: marketing- en salesmanager bij Oram
en Amports en PR-adviseur van het Prins Clausfonds.
Ambassadeurs
Onze ambassadeurs zijn voor ons van onschatbare waarde. Zij steunen onze missie waar zij
maar kunnen. Onze ambassadeurs zijn:
Henk van Os, kunsthistoricus, oud-hoogleraar Kunst- en cultuurgeschiedenis, directeur van
het Rijksmuseum Amsterdam en televisiepresentator van kunstprogramma's
Peter Portegies, hoogleraar neurologie aan de Universiteit van Amsterdam en neuroloog
aan het OLVG en het AMC
Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit, oud-hoogleraar begingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, medewerker aan de Universiteit
van Nederland en DWDD University, winnaar VU-onderwijsprijs 2009 en de Betto Deelmanprijs 2016
Ed Spanjaard, dirigent van het Nieuw Ensemble en van het Orkest van het Oosten, honorair
dirigent van het Limburgs Symfonie Orkest, pianist van het Trio Belle Image, gastdirigent van
veel orkesten wereldwijd, zowel met klassieke als eigentijdse muziek, maker van tientallen
muziekopnamen van Mozart tot Michiel van der Aa
Elmer Mulder, voorzitter Raad van Toezicht Reinier Hagagroep, bestuurslid stichting Greenleaf Center for Servant-Leadership Europe, bestuurslid stichting de Nieuwe Kerk, voorzitter
Raad van Commissarissen Slotervaartziekenhuis, oud-bestuursvoorzitter VU Medisch Centrum.
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Medewerkers
Onze producties zijn alleen mogelijk dankzij onze medewerkers en vrijwilligers, die (soms
heel veel) uren steken in het verwerkelijken van onze missie. In 2017 waren dat:
Ton van den Hengel is sinds 2009 vrijwilliger voor Philomela. Ton is hoofdverantwoordelijk
voor de concertserie L’Amour est un Oiseau
Koen Denekamp, sinds 2015 onder andere fondsenwerver voor Klassiek in West en steunpilaar bij Amour-scholen.
Marijke Verduijn, journalist en tekstschrijver en sinds mei 2016 communicatieadviseur voor
stichting Philomela
Otto de Ruijter, pr-medewerker en medewerker fondsenwerving. Otto overleed plotseling
na een kort ziekbed op 30 okt 2017. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn hulp.
Olivia Langenberg, desktop publisher en communicatiemedewerker en sinds mei 2016 verantwoordelijk voor social media, het foto- en video-beeldmateriaal en de beeldbank
Tim Landstra, Senior accountant, RA bij Coca-Cola Bottling Company, doet als vrijwilliger de
boekhouding voor Philomela
Joost Verhaak, vormgever en sinds de oprichting van Philomela onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp van alle flyers, posters en andere grafische uitingen
Mariëlle van der Molen, fondsenwerver van Amour-scholen. We zijn trots dat zij eind 2017
een baan kreeg als fondsenwerver bij Mas Pulpo, maar we missen haar wel.
Songül Ata, stagiair, sponsorwerver. Songül is de dochter van een van onze sponsoren, deTurkse notenwinkel in Bos en Lommer. Zij is zeer ambitieus en hielp ons tijdens haar stage
met sponsorwerven
Gilberto Arango is een financieel deskundige. Gilberto werkt als vrijwilliger sinds april 2017.
Hij maakt begrotingen, financiële afrekeningen en zo meer.
Betty Driehuis. Betty hielp ons enige tijd met het zoeken naar sponsoren.
Tom Klaassen, is een door de wolgeverfde ICT-er, die een begin maakte met overzetten van
P- cloud naar G suite. Hij is herstellende van een burn-out en begon in een rustig tempo
Verder was in (een deel van) 2017 actief als stagiair of vrijwilliger:
Jeroen Hein, vliegende keep en onder meer verantwoordelijk voor beamerpresentaties,
printwerk, projectbegroting en –boekhouding.
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Incidentele, maar vaste vrijwilligers
Arne Hankel, redacteur RTL nieuws, assisteert bij de grotere sponsoraanvragen
Eric Lavino, assisteert bij de technische uitvoering van de website
Jeanette van Hoop, bestuurskundige uit Leiden: beschikbaar indien nodig.
Nicolien van den Hengel, assisteert onder andere bij catering van de serie Klassiek in West.
Externe adviseurs
Onze adviseurs staan midden in de samenleving en zijn voor ons door hun deskundigheid op
cultureel en/of juridisch gebied van grote waarde. Ook in 2017 konden wij terugvallen op:
Marcel Hooft van Huysduynen, campagneleider financiële sector Consumentenbond
Johanna Somers, zakelijk leider Arti et Amicitiae
Mirjam Joha, advocaat en juridisch dienstverlener
Saskia Bosch, freelance journalist en webredacteur
Henk Hangelbroek, werkzaam geweest als jurist op het gebied van internationalisatie, fusies
en overnames en organisatie en als partner in en adviseur van tal van ondernemingen, bestuurlijk actief in de provincie Utrecht
Otto Vriezenberg, was programmadirecteur van Phonogram en Polygram Video International, eigenaar van ‘Quintessence Entertainment’, voorzitter van het Mien van ’t Sant Fonds
Bijlage 2: Financieel jaarverslag
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Bijlage 3: Overzicht partners, sponsoren en fondsen
In 2017 ontvingen wij in totaal € 24.266 aan giften van de volgende bedrijven, die wij hiervoor zeer erkentelijk zijn.
Met grote extra dank aan onze partners Hemubo bouw en Associatie IJmond, van zeer
grote waarde voor ons. En Philomela hopelijk ook voor hen.
Sponsoren
Fluor BV
Linnaeus Boekhandel
Smilde Bakery
King Bike Amsterdam
Certa Legal
Apotheek Hellendoorn
Pleijsier Bouw
De Smaakimporteur
Gunters en Meuser
Verhees Notaris
Andante
Unica
De Koning Beheer
Rotary Amsterdam Zuid
Wij danken de volgende fondsen voor hun bijdragen in 2017:
Voor de serie L’amour est un Oiseau en Amour scholen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rotary Amsterdam Zuid
Stichting Stad Rotterdam Anno 1720
Fonds Sluyterman van Loo
Van Cappellen Stichting
Stichting Hulp na Onderzoek
M.A.O.C. Gravin van Bylandt stichting
Regina van Geuns Fonds, Fundatie van den Santheuvel Sobbe
Ars Donandi
Bavofonds
Stichting Wera
Rabobank Coöperatie fonds

Voor Klassiek in West
•
•

Amsterdams Fonds voor de Kunst
VSBfonds

Voor Zwaluwkoor
Donatie Rotary Amsterdam Zuid
Stichting Havenstraat
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Vrede Salaam Sjalom
Paula Salomon Lindberg Stichting
Bijlage 4 Philomela in de Media 2017 (selectie)
Onderstaande selectie pretendeert niet uitputtend te zijn:
Philomela algemeen:
Radio:
Radio 4: Ernst Daniël (AVROTROS) interview met Merel Huizinga 2017-02-05
L’Amour est un Oiseau Selectie internet:
Amour – 2017-10-16 – Vivazorggroep.nl
Amour – 2017-01-06 – welzijnheiloo.nl
Amour – 2017-01-11 – uitkijkpost.nl
Amour – 2017-01-06 – rubenplazier.nl
Amour – 2017-11-23 – Nieuwvennepprikbord.nl
Selectie Amour kranten
Amour – 2017-10-31 – Rodi Nieuws uit de regio
Amour – 2017-11-23 – Nieuwsblad Haarlemmermeer
Klassiek in West
Matthias Havinga selectie internet
Matthias Havinga - 2017-02-16 Echo.nl
Matthias Havinga - 2017-02-19 Klassiekemuziek.nl
Matthias Havinga – Dagjeweg.nl
Matthias Havinga – Vandaagopstap.nl
Matthias Havinga – Evensi.nl
Matthias Havinga kranten
Matthias Havinga - 2017-04-18 – NRC
Matthias Havinga - 2017-04-18 – Parool
Matthias Havinga - 2017-04-17 – De Echo
Tangofeest selectie internet
Tangofeest – 2017-03-09 - Theaterparadijs.nl
Tangofeest – 2017-03-02 – Klassiekemuziek.nl
Tangofeest – 2017-03-06 – Drimble.nl
Tangofeest – 2017-03-01 – Uitzinnig.nl
Tangofeest kranten
Tangofeest – 2017-03-09 – De Echo
Zomerconcert selectie internet
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Zomerconcert – 2017-07-09 – Klassiekemuziek.nl
Zomerconcert – 2017-07-19 –Dewestkrant.nl
Zomerconcert – 2017-07-19 – Christelijkeconcertagenda.nl
Zomerconcert – 2017-07-19 – Evenementkalender.nl
Zomerconcert – 2017-07-19 – Uitzinnig.nl
Zomerconcert – 2017-07-19 – Evensi.nl
Zomerconcert kranten
Zomerconcert – 2017-07-19– De Echo
Vrede-Salaam-Shalom selectie internet
Vrede-Salaam-Shalom – Ljgamsterdam.nl
Vrede-Salaam-Shalom – Klassieke muziek.nl
Vrede-Salaam-Shalom – Uitzinnig.nl
Vrede-Salaam-Shalom – Evensi.nl
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