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Jaarverslag Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet (NAKK) 2021
2021 was wederom een merkwaardig jaar omdat Covid 19 als een spook boven het jaar hing en op
een aantal momenten spelen en optreden mogelijk en ook snel weer onmogelijk maakte. 2021 stond
daarom ook in het teken van plannen, annuleren en her-plannen van activiteiten en zien wat in
sommige gevallen als creatief alternatief wél mogelijk was. Als gevolg hiervan was het ook in 2021
noodzakelijk op allerlei manieren extra en nadrukkelijk te werken aan de zichtbaarheid van het
Kwartet middels radio, TV en streaming. Vaak waren dit optredens zonder of met zeer gelimiteerd
publiek. Gelukkig kon ook weer schoorvoetend een begin gemaakt worden met de als altijd zeer
succesvolle wijnconcerten waardoor op die paar momenten ook weer een wat breder publiek kon
worden bereikt.
Hét hoogtepunt van 2021 was de uitgave van de 3 e cd van het Kwartet ‘Wunderhorns’ met muziek
van Gustav Mahler. De cd was geproduceerd met de gedachte van een cd-vervolg op het optreden
van het NAKK tijdens het 2020 Mahler Festival in het Concertgebouw, een festival dat zoals bekend
geen doorgang kon vinden. De cd heeft het Kwartet wel allerlei mogelijkheden geboden zich op PR
gebied te manifesteren.
In 2021 stonden er 56 concerten op de meest gevarieerde en kwalitatief mooiste locaties gepland,
een toename van 25% t.o.v. het aantal geplande concerten in 2020. Het woord ‘gepland’ is hier
belangrijk toe te lichten omdat, net als in 2020, verschillende concerten geen doorgang konden
vinden. Zo werden 5 van de 6 voorziene concerten in het Amsterdamse Concertgebouw afgelast,
maar kon op de concerten op de festivals Wonderfeel en de Muze van Zuid dit jaar daarentegen wél
acte de présence worden gegeven.
In het kort wat (geplande en geannuleerde) activiteiten uit 2021:
Maatschappelijk
In samenwerking met Het Concertgebouw met muziek van Gustav Mahler werd de kindervoorstelling
Vreemde Vogels opgezet die op een groot aantal beschermde Staatsbosbeheerplekken op de
Veluwe, Drenthe en Flevoland met groot succes is gespeeld
Op een groot aantal plaatsen en in samenwerking met Oorkaan werd met het programma
‘Dromenblazers’ de deur naar ongekende droomwerelden opengezet. Op feestelijke en dansante
manieren werd door het Kwartet geschakeld van Gershwin, Mendelssohn, Mahler tot Dvořák.
Opnieuw heeft het Kwartet in 2021 gewerkt aan haar internationale bekendheid middels een korte,
maar zeer enerverende tour door het Groothertogdom Luxemburg.
Zichtbaarheid
De ‘Wunderhorns’ cd-uitgave begin 2021 gaf het Kwartet een fantastische zichtbaarheid in de
(landelijke) pers. Zo schreef De Volkskrant hierover: "Het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet weet
wel raad met de ongekende rijkdom aan kleur en emoties van Mahler" en het NRC Handelsblad "De
vier klarinettisten bereidden van alle Mahler-ingrediënten een album dat smaakt naar meer".
Podium Witteman is in 2021 op verschillende manieren bezocht door het Kwartet; een aantal keren
werd op individuele basis geacteerd en op Kwartetniveau werd een paar keer opgetreden. Voor de
zichtbaarheid van het Kwartet is dit een belangrijk medium.
Op social media zijn allerlei video’s en interviews gedeeld die de activiteiten van het Kwartet prachtig
illustreren.
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Samenwerking
In 2021 zijn verschillende samenwerkingen voortgezet dan wel aangegaan. Met Oorkaan is de erg
succesvolle samenwerking verder uitgebouwd waardoor een groter publiek bereikt wordt. Met het
Concertgebouw is de productie ‘Vreemde Vogels’ opgezet; deze samenwerking maakt het spelen van
het Kwartet op nieuwe plekken mogelijk. Zo konden voor het Kwartet een aantal
Staatsbosbeheergebieden worden ontsloten.
Bestuur en Kwartet
In 2021 heeft het NAKK 3x met het bestuur vergaderd en is het bestuur 4 keer bij elkaar gekomen.
Bart de Kater heeft in 2021 aangekondigd naast zijn rol als een van de 4 klarinettisten ook actief te
gaan zijn bij het Calefax Rietkwintet.
Het 2021 NAKK Bestuur
Frank Teunissen voorzitter
Mark Mulder, secretaris
Annemieke Pauptit, penningmeester
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(in euro's)
na resultaatbestemming
ACTIVA

Voorraad CD's

31-12-2021

31-12-2020

210

515
210

Vorderingen
Debiteuren
Te vorderen omzetbelasting

2.926
673

Totaal vorderingen

Liquide middelen

PASSIVA

Algemene reserve

31-12-2020

31.551

13.285

515
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Kortlopende schulden
Nog te betalen
Lening SENA

1.767
1.656

3.599

31.674

31-12-2021

3423

Vooruit ontvangen

31.551

13.285

3.333

427
3.333

600

800

13.908

TOTALE VLOTTENDE ACTIVA

31.674
35.484

13.908
17.845

TOTALE KORTLOPENDE SCHULDEN

TOTALE ACTIVA

35.484

17.845

TOTALE PASSIVA

3

3.933

4.560

35.484

17.845

Exploitatierekening 2021
(in euro's )

31-12-2021

31-12-2020

91.310
0
9.518
168

32.208
11.080
1.648

100.997

44.936

Giften en donaties

5.392

12.559

TOTALE BIJDRAGEN

5.392

12.559

106.388

57.494

Arrangementen/composities
Foto/video
Kosten CD
Inhuur artiesten
Kantoorkosten
Website/PR
Representatie
Reis en verblijfkosten
Onderhoud instrumenten
Kleding
TOTALE Lasten

0
950
6.044
67.021
1.544
30
1.060
618
10.543

1.900
150
6.432
41.582
1.753
30
283

87.811

9.915
499
62.544

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

18.578

-5.050

-312

-313

18.266

-5.363

BATEN
Directe opbrengsten
Uit optredens
Uit akties ( Voor de kunst crowdfunding)
Uit CD Verkoop
SENA
TOTALE OPBRENGSTEN

TOTALE BATEN
LASTEN

Saldo rente baten lasten
EXPLOITATIE RESULTAAT
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Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

2021

2020

18.266

-5.363

-50

-334

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

18.216

-5.696

Mutatie vorderingen, afname resp. toename

176

351

-627

3.052

17.766

-2.293

Mutatie liquide middelen

17.766

-2.293

Liquide middelen einde boekjaar

31.674

13.908

Liquide middelen begin boekjaar

13.908

16.201

Mutatie liquide middelen

17.766

-2.293

Exploitatieresultaat
Aanpassen voor:
Bijzondere waardevermindering activa
mutatie voorraad

Mutatie kortlopende schulden, toename resp. afname
Netto kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
ALGEMEEN

WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Materiële vaste activa
De overige bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd
met lineair berekende afschrijvingen op basis van de economische levensduur. De
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde.
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs, zonodig onder aftrek van een voorziening
voor incourantheid.

Debiteuren
Debiteuren worden gewaardeerd tegen nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op
basis van een individuele beoordeling van de openstaande posten per jaareinde.

Overige activa en passiva
Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBESTEMMING
Algemeen
Baten en lasten worden genomen in de periode waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden als volgt berekend:
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