JAARVERSLAG 2020
Stichting Toscata

Inleiding.
S"ch"ng Toscata is opgericht op 3 juli 2017. De s"ch"ng hee9 als doel de promo"e van
klassieke muziek wereldwijd, inclusief hedendaagse muziek. De s"ch"ng doet dat onder meer
door het overdragen van kennis, exper"se en ervaring aan (viool)talenten en het ontplooien van
educa"e en/of par"cipa"e-ac"viteiten voor alle lee9ijden (inclusief onderwijs). Daarnaast
wordt het bij voorkeur Nederlandse, maar ook interna"onale muziekleven bevorderd door het
geven van composi"e-opdrachten.
In 2020 bestaat het bestuur van s"ch"ng Toscata uit vier leden: Julienne Straatman
(voorziNer/oprichter), Klaas Pauw (secretaris), Machiel Brouwer (in 2020 aangetreden als
penningmeester) en Catherine de Planque (in 2020 aangetreden als lid). Het bestuur hee9 zijn taken
zorgvuldig, zakelijk en betrokken uitgevoerd, conform de algemeen geldende regels van de huidige Code
Governance Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie en werkt onbezoldigd. De s"ch"ng beschikt over
de culturele ANBI-status. Het bestuur vergaderde vier keer (online), regelma"g met een gast, die met het
oog op speciﬁeke projecten daartoe werd uitgenodigd.
Het bestuur draagt strategisch en beleidsma"g bij aan de realisa"e van de doelstellingen en de
verantwoording daarvan. Het doet dat door jaarlijks verantwoording af te leggen in jaarrekening en
jaarverslag, het beschikbaar stellen, ontwikkelen en onderhouden van netwerken, het werven van
fondsen en het monitoren van de voortgang van gesteunde projecten. Daarnaast treden de
bestuursleden op als ambassadeurs van de s"ch"ng en van de culturele sector. Met hun opgedane
ervaring en kennis streven zij het culturele leven in Nederland duurzaam te versterken.
Covid-1 pandemie en projecten.
Helaas is 2020 het jaar geworden van de alles ontwrichtende Covid-19 pandemie. De mondiale
samenleving is er in sociaal, economisch en cultureel opzicht erns"g door getroﬀen. De COVID-19
pandemie hee9 vanaf maart 2020 gedomineerd in toezicht en besluitvorming ten aanzien van de
uitvoering van gestelde culturele en educa"eve doelen en ambi"es van de s"ch"ng.
Reeds in de eerste fase van de pandemie is echter door veel (zelfstandige) musici gean"cipeerd op de
risico’s van het wegvallen van concerten door het ontwikkelen van alterna"eve programma’s, die ook
online konden worden getoond. Het Bestuur is diep onder de indruk van de wijze waarop velen erin
geslaagd zijn, met passie en volharding, aantrekkelijke onlineprogrammering te ontwikkelen. Deze
ini"a"even hebben ertoe geleid dat de s"ch"ng aan de ontwikkeling en realisa"e van een omvangrijk
interdisciplinair online project hee9 kunnen bijdragen: Miniaturen van muziek en beeldende kunst.

De Miniaturen bestaat uit een reeks van korte online concerten, die door acht Nederlandse
musici in wisselende beze`ng (solo/duo/trio) werden uitgevoerd. De eerste edi"e concerten
zijn opgenomen in 2020, in achtereenvolgens het Van Gogh Museum te Amsterdam, Teylers
Museum te Haarlem en Keramiekmuseum Princessehof te Leeuwarden. Inspira"ebron in het
Van Gogh Museum zijn portreNen van vrouwelijke kunstenaars, onderdeel van de
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tentoonstelling Ontmoet Vincent. In Teylers Museum wordt de verbinding gelegd met het
roman"sch realisme van John Constable, te zien in de tentoonstelling John Constable. In
Keramiekmuseum Princessehof staat het werk van Maurits Escher centraal, die in dit voormalig
stadspaleis is geboren.
In een mooie samenwerking tussen ar"s"ek leider Tosca Opdam, de deelnemende musici, de
drie musea en s"ch"ng Toscata konden deze drie reeksen Miniaturen online worden
uitgezonden. De aﬂeveringen van iedere serie zijn wekelijks uitgezonden en blijven beschikbaar
via het YouTube kanaal en de website miniatures-music-arts.com. De drie series hebben, mede
dankzij een breed interna"onaal netwerk, meer dan een miljoen kijkers getrokken en zijn hoog
gewaardeerd.
Het succes van het project hee9 voor de betrokken musici tot uitnodigingen voor optredens geleid en
tot plannen voor een tweede edi"e Miniaturen met nieuwe museale partners en een nieuwe groep
musici. Voor de s"ch"ng is van belang dat tevens de mogelijkheid is geboden voor een nieuwe
composi"eopdracht in 2021.

Financiën.
De ﬁnanciering van de Miniaturen kwam mede tot stand dankzij bijdragen van het
Cultuurmakersfonds/ Prins Bernhard Cultuurfonds, het mecenaat en de betrokken musea.
Hierdoor konden de deelnemende musici en de technische crew op passende wijze
gehonoreerd worden. Het bestuur is alle betrokkenen zeer erkentelijk voor hun bijdragen aan
het mogelijk maken van dit bijzondere project.
De jaarrekening laat een klein overschot zien, dat in de tweede edi"e miniaturen een
bestemming zal vinden.
Hoewel alles zal worden gedaan om ook voor de langere termijn de missie van de s"ch"ng te
realiseren, zal ook in 2021 de grote onzekerheid inzake de pandemie alle aandacht blijven
vragen. Het bestuur hee9 echter alle vertrouwen in de getoonde veerkracht en crea"viteit van
de culturele sector in het algemeen en in die van musici in het bijzonder.
Julienne Straatman, voorziNer
Klaas Pauw, secretaris
Machiel Brouwer, penningmeester
Catherine de Planque, lid

Amsterdam, maart 2021

2

Bijlage 1: Jaarrekening 2020? s"ch"ng Toscata
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Bijlage 2: Nevenfunc"es bestuur s"ch"ng Toscata
drs. J. C. B. (Julienne) Straatman
VoorziNer Raad van Toezicht S"ch"ng Nederlands Kamerkoor
VoorziNer Raad van Toezicht S"ch"ng Vocaal Talent Nederland/Na"onale Koren
VoorziNer bestuur S"ch"ng Toscata
VoorziNer Bestuur S"ch"ng Geef om Cultuur
VoorziNer Bestuur S"ch"ng Artertainment
VoorziNer bestuur PAN Educa"e Fonds
Vice -voorziNer Bestuur S"ch"ng Award Cellobiënnale Amsterdam
Lid Raad van Toezicht S"ch"ng Nederlandse Dansdagen
Lid Comité van Aanbeveling S"ch"ng Unda
Lid redac"eraad alumnimagazine Illuster Universiteit Utrecht
mr. K.R. (Klaas) Pauw
VoorziNer Bestuur S"ch"ng PrinsengrachtconcertVoorziNer Bestuur S"ch"ng Johann
VoorziNer Bestuur Vereniging De Nederlandse Kring van Beeldhouwers
VoorziNer Bestuur S"ch"ng 3D Kunst
ir. M. H.H.(Machiel) Brouwer

Lid Raad van Commissarissen CarbonX B.V.
drs. C.A (Catherine) de Planque
Lid Bestuur S"ch"ng Traumaplalorm
Lid Taskforce Duurzaamheid Erasmus MC
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