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Inleiding 

De Stichting ConcertLab Foundation (CLF) is in juli 2020 opgericht met als doel het presenteren van 
internationale artiesten aan Nederlandse muziekliefhebbers en het delen van voorstellingen van voortreffelijke 
Nederlandse artiesten met een wereldwijd publiek; het aanmoedigen van jonge, getalenteerde musici om hun 
artistieke identiteit en naamsbekendheid te ontwikkelen, en het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling 
van nieuw repertoire. Door het bieden van hoogwaardige filmopnames en professionele begeleiding wil de 
Stichting de uitvoerende musici en componisten een sprong laten maken in hun (internationale) carrière. 
Tegelijkertijd wil de Stichting musici en componisten in contact brengen met nieuwe doelgroepen, op locatie in 
de ConcertLab studio en elders via online streaming mogelijkheden. 

De Stichting CLF heeft de culturele ANBI status. Daarmee is de stichting een algemeen nut beogende instelling 
en giften zijn fiscaal aftrekbaar. De inkomsten van de Stichting bestaan uit bijdragen van fondsen, stichtingen en 
particuliere giften. 

Statutair is bepaald1 dat het eerste boekjaar van de Stichting CLF loopt vanaf de oprichting in 2020 tot en met 31 
december 2021. Dit jaarverslag beslaat de periode vanaf juli 2020 tot en met 31 december 2021. 

 

Contactgegevens  
Stichting ConcertLab Foundation 
Servaasbolwerk 1a 
3512 NK Utrecht 
KvK nr: 78556422 
RSIN/fiscaal nummer: 861448662 
Website: Stichting ConcertLab Foundation 
E-mail: larissa@concertlab.org 

 
1 Statuten d.d. 7 juli 2020, Artikel 18, Overgangsbepaling. 
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Jaarverslag 2020 – 2021 

Na de oprichting in juli 2020 is de Stichting ConcertLab Foundation (CLF) voortvarend aan de slag gegaan om 
haar ambities waar te maken. Er werd gestart met het contracteren van musici en het plannen van 
concertseries. 
Met de intrede van Covid-19 moest een en ander worden bijgesteld; activiteiten van het eerste uur waren met 
name de try-out concerten, mét (beperkt) publiek, in combinatie met een diner vooraf. Deze waren een succes 
en de start voor het plannen van nieuwe concertseries in de periode erna. 
Vanwege de steeds veranderende coronamaatregelen zijn concerten met publiek diverse malen uitgesteld en 
moesten plannen meermaals bijgesteld worden om desondanks iets te kunnen bieden. 
 
De stichting heeft in samenwerking met het impresariaat Interartists Amsterdam diverse concertprogramma's2 
samengesteld. De kosten hiervoor zijn gezamenlijk gedragen door de Stichting CLF en de BV ConcertLab. Helaas 
konden vanwege de coronamaatregelen de concerten niet doorgaan zoals gepland, maar het volgende hebben 
we toch kunnen realiseren: 

Concertserie 
Er is een indrukwekkende concertserie gerealiseerd die via een live stream te bekijken en te beluisteren was. 
Een serie van zes bijzondere concerten door musici van top niveau en opnames van uitzonderlijke, 
cinematografische kwaliteit. Het heeft laten zien waartoe de ConcertLab studio in staat is. De volgende 
musici/ensembles traden op: 

o Schumann Quartett – Strijkkwartet 
o Andreas Scholl – Countertenor en Tamar Halperin – Piano 
o Nino Gvetadze – Piano 
o Remy van Kesteren – Harp 
o Amihai Grosz – altviool en Benjamin Hochman – Piano 
o Rosanne Philippens  – Viool 

In iedere livestream was bovendien een prijswinnaar van het Prinses Christina Concours opgenomen. Deze 
combinatie van een gevestigd musicus en een jong talent zorgde voor een aantrekkelijk concert, en voor de 
jonge PCC winnaars was het een prachtige kans om zichzelf te laten zien en horen. Een mooie impuls voor hun 
carrière, de serie is bekeken door muziekliefhebbers uit heel Nederland. 

De hoge kwaliteit van de film- en geluidopnames maakte de concertbeleving van deze concerten buitengewoon, 
niet te vergelijken met een 'standaard' livestream concert. De interviews met de musici aan het eind van ieder 
optreden waren een toegift die je ook bij live concerten zou wensen. 

Cinematografische opnames 
De Stichting heeft in samenwerking met ConcertLab Studio hoge kwaliteit films gerealiseerd, waarvan de BV 
ConcertLab de productiekosten heeft gedragen, inclusief de honoraria van de musici. 

Rotary Insight Club 
Er is een samenwerkingsverband gelegd met Rotary Utrecht voor bovengenoemde serie van zes concerten. 
Hiervoor is een website opgezet om de concerten te kunnen 'streamen', niet alleen bedoeld voor Rotary leden; 
iedere muziekliefhebber kon een abonnement aanschaffen. 

Musici 
Er zijn waardevolle contacten gelegd met musici die op een ander moment zullen optreden/masterclasses zullen 
verzorgen. 

 
2 Deze concertseries waren aanvankelijk ondergebracht in de Stichting CLF. 
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Proefconcerten 
Er zijn proefconcerten georganiseerd in het begin van de coronaperiode, mét (beperkt) publiek. 

Gastgezinnen 
We hebben structurele contacten gelegd met gastgezinnen in de directe omgeving van ConcertLab. 

Enthousiasme 
Ondanks Covid-19 is er met enthousiasme en positieve inzet doorgewerkt aan het – voor zover mogelijk – 
realiseren van de doelen van de Stichting ConcertLab. 

Structuur CLF 
We hebben doorslaggevende stappen gezet in de omvorming van de stichting ConcertLab Foundation, het 
stichtingsbestuur en het formeel, materieel en in doelstelling onderscheiden van ConcertLab BV en stichting 
ConcertLab Foundation. Een herijking van de onderliggende verhoudingen heeft plaatsgevonden en tot en 
heldere structuur geleid. 

Ambities 2022 – 2023 
Om de ambities van de Stichting CLF te kunnen waarmaken, is zij voornemens om in de periode juni 2022 tot en 
met mei 2023 de diverse activiteiten zoals uiteengezet in het Projecplan te organiseren en te realiseren. Na de 
lastige beginperiode met veel uitdagingen hoopt de Stichting door te groeien om zoveel mogelijk deelnemers en 
een zo groot mogelijk publiek te kunnen bedienen. 

 

 

 
 
 Foto 1: Impressie van de ConcertLab studio in wording. 
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 Foto 2: Concertserie via Rotary Insight Club website. 

Toelichting Jaarrekening 2020 – 2021 Stichting CLF 
In het eerste boekjaar van de Stichting heeft zij behoorlijk moeten investeren. Er zijn veel noodzakelijke 
voorbereidingskosten geweest terwijl concrete activiteiten vanwege corona zijn achtergebleven. 
Uitgaven zijn gedaan voor (onder andere): 
- Het inwinnen van juridisch advies m.b.t. de te bepalen structuur en activiteiten van de Stichting in relatie 

tot ConcertLab BV. Zie hieronder Structuur Stichting ConcertLab Foundation. 
- Het inhuren van derden voor de programmering van concertseries, die door de uitbraak van COVID-19 niet 

hebben kunnen plaatsvinden. 
 
Dankzij belangrijke donaties van stichtingen, fondsen, de Gemeente Utrecht en particulieren, heeft de Stichting 
ConcertLab Foundation het boekjaar 2021 afgesloten met een positief resultaat van €14.844,72. 

Structuur Stichting ConcertLab Foundation 
In 2021 heeft de Stichting, samen met Russchen Advocatuur, een nieuwe en betere stichtingsstructuur 
ontworpen. Deze herstructurering was noodzakelijk om mogelijke verstrengeling met (BV) ConcertLab te 
voorkomen en bovenal de ANBI status van de Stichting te waarborgen. Dit proces is gestart in oktober 2020 en 
afgerond in 2021. In het kort: de stichtingsstructuur (vanaf juli 2020) bestaande uit één bestuurslid en een Raad 
van Toezicht van drie leden, wordt per begin 2022 vervangen door een stichting met vijf bestuursleden zonder 
Raad van Toezicht. De Stichting meent hiermee een solide en gezonde opzet te hebben gerealiseerd om vol 
vertrouwen haar missie te kunnen verwezenlijken. 

Naast bovengenoemde resultaten uit de periode 2020-2021, is het van belang te melden dat de continuïteit van 
de Stichting CLF is gewaarborgd door diverse leden die vanaf de oprichting betrokken waren en dat (vanaf 
januari 2022) nog steeds zijn, zij het in een andere functie: 
- Gavriel Lipkind (was lid RvT) is directeur ConcertLab; 
- Larissa Groeneveld (was bestuurder CLF) is Artistiek leider CLF; 
- Evert van den Bergh (was interim CFO CL) is voorzitter CLF. 
- Els van Trigt (was lid RvT) is bestuurslid CLF. 


