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Bestuursverslag
Stichting de Formule
Ensemble de Formule is een groep ambitieuze musici die bijzondere concertervaringen creëert met
grenzeloze liefde voor muziek, samenspel en verwondering. Het ensemble streeft ernaar om de
wereld te blijven ontdekken door zichzelf vragen te stellen en neemt de muziek graag onder de
experimentele loep.
Voor elke voorstelling wordt een uitgebreid concept gemaakt, gebaseerd op grondige analyse van het
werk en verdieping in hun persoonlijke interpretatie. Door met artiesten uit een andere
kunstdiscipline te werken creëert de Formule voor het publiek en zichzelf een frisse kijk op het
repertoire.
Het ensemble is sinds 2019 ensemble in residence bij Festival Classique en won in 2018 tijdens de
Grote Kamermuziekprijs zowel de eerste prijs als de publieksprijs. In juni 2019 maakten ze samen met
choreograaf en danser Samir Calixto de voorstelling An Overgrown Path. Ook ontwikkelden zij met
regisseur Kenza Koutchoukali een theatrale voorstelling rondom het pianokwintet van Dmitri
Shostakovich.
Het ensemble wordt gevormd door vijf flexibele, succesvolle en jonge musici: Laura Lunansky, Coraline
Groen, Michiel Wittink, Rogier Tamminga en Rik Kuppen. Allemaal zijn ze bezig zichzelf te ontplooien
op diverse wijzen, waarbij kamermuziek een belangrijke hoeksteen vormt. Ze spelen niet alleen
pianokwintetten maar ook andere mogelijke bezettingen, zoals strijkkwartet, pianotrio, strijktrio,
viool-, altviool- en cellosonates. Dit geeft de beschikking over een enorm repertoire en een grote
afwisseling tijdens uitvoeringen. Het leuke van een formule is dat de ingrediënten kunnen variëren,
als de samenstelling maar juist is.
Op 26 februari 2020 is het ensemble ondergebracht in een stichting, en op 19 september 2020 ontving
het ensemble een ANBI-status.
Activiteiten in 2020
Aangezien reizen werd afgeraden heeft het ensemble zich beperkt tot Nederlandse bodem en
(livestream)concerten op basis van het pianokwintet van César Franck in combinatie met eigen
geproduceerde film in het Zuiderstrandtheater, theater Koningshof en Grachtenfestival
Amsterdam. In juli reisden ze af naar Frankrijk, Chateau Saint-Loup voor een residentieweek,
waar ze nieuw repertoire hebben toegevoegd en afrondden met een concert. Daarnaast
speelden zij een preview van de Shostakovich voorstelling op de Kamermuziekdag
TivoliVredenburg en gingen aan de slag met een nieuwe productie tijdens Windows of
Opportunity. De rest van hun geprogrammeerde producties zijn verschoven of afgelast.
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Overzicht activiteiten van de Formule in 2020:

10 juni Zuiderstrandtheater Livestream
Livestream vanuit de Foyer van het Zuiderstrandtheater, Scheveningen.
Programma: Amy Beach, deel 2 van haar pianokwintet en Cesar Franck, complete pianokwintet met
film.
23 juni Theater Koningshof
Live coronaproof concert vanuit Theater Koningshof, Maassluis
Programma: Amy Beach, deel 2 van haar pianokwintet en Cesar Franck, complete pianokwintet met
film.
13-20 Juli Frankrijk residentie
Residentie in Chateau Saint-Loup om nieuw repertoire voor te bereiden (Schumann pianokwintet)
met coronaproof presentatieconcert.
11 augustus Grachtenfestival
Twee concerten in de Singelkerk, Amsterdam tijdens het Grachtenfestival.
Programma: Amy Beach, deel 2 van haar pianokwintet en Cesar Franck, complete pianokwintet met
film.
23 augustus Walk the Line TivoliVredenburg
9 korte concerten tijdens Walk the Line namens de Zeister Muziekdagen in TivoliVredenburg,
Utrecht.
Programma: Amy Beach, deel 2 van haar pianokwintet en Cesar Franck, delen uit pianokwintet.
23-29 november Windows of Opportunity
Van 23 tot 29 november gaan Michiel, Rogier en Laura als strijktrio met acteur Tom Jaspers in
Akoesticum aan de slag om een nieuwe coronaproof voorstelling te maken. We krijgen coaching,
budget en speelmogelijkheden aangeboden van Windows of Opportunity, en de voorstellingen
worden live gestreamd.
Het weerbericht van het afgelopen jaar: bewolkt, wisselvallig, met dreigend onweer en plaatselijke
opklaringen. Door de continue veranderende COVID-19 situatie en bijbehorende maatregelen, is het
leven onoverzichtelijk en onberekenbaar geworden. Verwachtingen verdwijnen, maar daarvoor
komen kansen terug. Iedereen heeft er mee te maken, maar gaat er op zijn/haar eigen manier mee
om. Vooruitkijken lijkt zinloos, net zoals wachten. Dit gevoel probeert Ensemble de Formule over het
voetlicht te brengen in The Cloud. Daartoe worden twee disciplines samengebracht: muziek uit het
Cloud Trio (Kaija Saariaho) en briesen (Extended Vocal Technique). Beide zijn continu
transformerende, zoekende wolken van klank: expressief en tegelijkertijd multi-interpretabel.
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ANBI-informatie
Missie
Het voornaamste doel van de Formule is om publiek door middel van klassieke muziek in
samenwerking met diverse andere kunstdisciplines, een nieuwe ervaring te geven. Bestaande grenzen
worden daarbij verlegd ten einde een beleving te creëren dat een verhaal vertelt dat midden in de
huidige tijd staat; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Visie
Het publiek door middel van klassieke muziek in samenwerking met diverse andere kunstdisciplines,
een nieuwe en unieke ervaring geven.Bestaande grenzen worden daarbij niet uit de weg gegaan ten
einde een beleving te creëren dat een verhaal vertelt dat midden in de huidige tijd staat;en voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord.
Bestuur
Mw. M. van Drie, voorzitter
Mw. F. Kramer, penningmeester
Dhr. R. Van Cauwenberghe, secretaris
Toe-en aftredingsrooster bestuursleden
Naam
Mw. M. van Drie
Mw. F. Kramer
Dhr. R. Van Cauwenberghe

Functie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Jaar van benoeming
2020
2020
2020

Jaar van aftreden
2024
2023
2024

Opmerking
Herbenoembaar
Herbenoembaar
Herbenoembaar

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor het vervullen van hun functie. Wel krijgen de
bestuursleden een vergoeding voor de gemaakte onkosten. De ensembleleden en kunstenaars
waarmee samenwerkingen en overeenkomsten worden aangegaan worden markt conform vergoed
voor hun werkzaamheden voor stichting de Formule.
Contactgegevens
Stichting de Formule
Secretariaat
E-Mail
IBAN
Kamer van Koophandel

www.ensembedeformule.nl
Hoge Rijndijk 49, 2313 KG Leiden
ensembledeformule@gmail.com
NL39 SNSB 0339 4428 08
77469682
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1. Algemene toelichting
Stelselwijzigingen
In 2020 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. De Stichting bezit geen vreemde valuta.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten. De Stichting heeft geen kasstromen uit investerings- of
financieringsactiviteiten.

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
Het financieel verslag is vrij opgesteld in lijn met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine
organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het
verslag is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en
kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd
tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Oprichting
De Stichting is opgericht op 26 februari 2020.
Vreemde valuta
De Stichting bezit geen vreemde valuta.
Immateriële vast activa
De Stichting bezit geen immateriële vaste activa.
Materiële vast activa
De Stichting bevat geen materiele vaste activa.
Vastgoedbeleggingen
De Stichting bezit geen vastgoedbeleggingen.
Financiële vaste activa
De Stichting heeft geen financiële vaste activa.
Bijzondere waardevermindering vast activa
De Stichting heeft geen bijzondere waardevermindering van vaste activa.
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Voorraden
De Stichting bezit geen voorraden.
Vorderingen
De Stichting heeft een vordering omzetbelasting bij de Belastingdienst ultimo december 2020. Deze
vordering wordt tegen de nominale waarde gewaardeerd.
Effecten
De Stichting bezit geen effecten.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en
welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn
toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel
kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking door
derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In de toelichting wordt
het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van
deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden vermeld.
Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is
aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als
bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de
beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze
beperking heeft aangebracht, wordt vermeld.
Indien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve zijn verwerkt, worden de gerealiseerde
herwaarderingen bruto ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden
gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en
lasten verantwoord.
Voorzieningen
De Stichting heeft (nog) geen voorzieningen. De Stichting heeft geen personeel in dienst, waardoor
er geen pensioenverplichtingen zijn.
Langlopende schulden
De Stichting heeft geen langlopende schulden.
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3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode
waarop ze betrekking hebben.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting
op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien
deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden
gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en).
Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt
in de staat van baten en lasten.
Onder de staat van baten en lasten wordt een specificatie opgenomen van de verwerking van het
saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.
Ontvangen subsidies
De Stichting heeft geen subsidies ontvangen.
Baten als tegenprestatie voor levering van zaken of diensten
Indien sprake is van ruiltransacties/barterdeals dient de reële waarde van de transactie te worden
verantwoord onder de baten alsmede onder de kosten.
Sponsorbijdragen
Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
Giften en soortgelijke baten
In 2020 heeft de Stichting van Vrienden een totaal aan donaties, bijdragen e/o giften ontvangen van
€ 750.
Naast de giften worden baten uit nalatenschappen separaat verantwoord. Baten uit
nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
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Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben. De oprichtingskosten in 2020 zijn voor rekening van de stichting genomen.
Personeelskosten en pensioenen
De Stichting heeft geen medewerkers in dienst en daarmee geen personeelskosten of pensioenen.
Afschrijvingen
De Stichting heeft geen afschrijvingen.
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.

4. Toelichting op de balans
Immateriële vaste activa
De Stichting heeft geen immateriële vaste activa.
Materiele vaste activa
De Stichting heeft geen materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
De Stichting heeft geen vastgoedbeleggingen.
Financiële vaste activa
De Stichting heeft geen financiële vaste activa.
Vorderingen
Alle vorderingen, hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de
vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar
nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
Effecten
De Stichting heeft geen effecten.
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Liquide middelen
De Stichting heeft een bankrekening bij SNS Bank. De liquide middelen staan geheel ter vrije
beschikking van de Stichting.

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen van de Stichting bestaat uit het stichtingskapitaal en de algemene reserve. Het
stichtingskapitaal is nihil. De algemene reserve bedraagt € 1.491 na resultaatbepaling 2020.
Voorzieningen
De Stichting heeft geen voorzieningen.
Langlopende schulden
De Stichting heeft geen langlopende schulden.
Kortlopende schulden
De Stichting heeft ultimo december 2020 de nog te factureren kosten voor het laten opstellen van
de jaarrekening en overige advieskosten opgenomen als kortlopende schuld tegen de nominale
waarde.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De Stichting heeft geen niet in de balans opgenomen verplichtingen.
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5. Toelichting op de staat van baten en lasten
Donaties
De Stichting heeft in 2020 € 750 aan donaties ontvangen.
Subsidiebaten
De Stichting heeft in 2020 geen subsidiebaten ontvangen.
Sponsorbaten
De Stichting heeft in 2020 geen sponsorbijdragen ontvangen.
Overige baten
De Stichting heeft in 2020 geen overige baten ontvangen.
Financiële baten en lasten

Personeelskosten, kosten uitbesteed werk en overige externe kosten
De Stichting heeft geen personeelskosten. De ensembleleden en kunstenaars waarmee
samenwerkingen en opdrachtovereenkomsten worden aangegaan worden vergoed voor hun
werkzaamheden voor stichting de Formule.

Overige bedrijfskosten
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Onder de algemene kosten vallen de beheerskosten van de stichting, zoals de oprichtingskosten
(notaris), inrichting boekhouding en samenstelling van de jaarrekening.
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Overige gegevens
Vaststelling financieel verslag 2020
In de vergadering van 30 april 2021 werd het financieel verslag 2020 vastgesteld. Door het bestuur is
het besluit bekrachtigd om het positieve saldo 2020 van € 1.491 ten gunste van het eigen vermogen
te brengen, hetgeen als zodanig in het financieel verslag 2020 is opgenomen.
Verwerking saldo
Voor de verwerking van het saldo wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum 31 december 2020 geweest die nadere informatie
geven over de feitelijke situatie per balansdatum dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming
van de gebruikers van de jaarrekening.
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