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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Metropole Orkest

Nummer Kamer van
Koophandel

5 8 4 0 0 2 1 4

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum

Telefoonnummer

0 3 5 6 7 1 4 1 6 0

E-mailadres

info@mo.nl

Website (*)

www.mo.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Podiumkunsten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, Duitsland, Belgie, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk

Aantal medewerkers (*)

4 4

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

1 3

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Jan Geert Vierkant, directeur-bestuurder

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Raad van Toezicht, bestaande uit Mevr L.J. Griffith, voorzitter, Dhr C. Boef,
vice-voorzitter, Mevr L. Bijvoet, lid, Dhr Y. Boussaid, lid, Dhr W.W.J. Mutsaers, lid

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel:
a. het in standhouden van het Metropole Orkest, een pop- en jazzorkest met een
symfonische bezetting dat een breed repertoire aanbiedt, gericht op een breed en
divers publiek en op een artistiek-kwalitatief zo hoog mogelijk niveau;
b. het Metropole Orkest als orkest voor pop-, jazz- en wereldmuziek een (inter)
nationaal erkende, leidende positie laten innemen en zo bijdragen aan de ontwikkeling
van orkestrale, niet-klassieke muziek;
c. het middels het Metropole Orkest bijdragen aan en stimuleren van de ontwikkeling
van (amateur)musici in Nederland, en al hetgeen dat met het vorenstaande verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Missie: Het Metropole Orkest ontwikkelt en speelt orkestrale niet-klassieke muziek op
het hoogste niveau en geeft daarmee betekenis in het leven van een zo groot en breed
mogelijk publiek.
Visie: Het Metropole Orkest is, met respect voor het verleden, gericht op het heden.
Het MO is een muzikale reflectie van de wereld zoals die zich in het nu aan ons
manifesteert. We omarmen de rijkdom aan muziekculturen die de wereld ons brengt.
We werken samen met de aanstormende en gevestigde talenten die vandaag en
morgen de muzikale wereld kleuren. En met deze open houding naar de culturele
rijkdom om ons heen bereiken we ook een opvallend groot en divers publiek. Met onze
muziek brengen we verbindingen tot stand tussen mensen en culturen. Zo leveren we
een actieve bijdrage aan een betere, diverse en inclusieve samenleving. We inspireren
met talentontwikkeling en educatie nieuwe generaties (amateur-)musici en houden
daarmee de ontwikkeling levend. Maar wat we ook doen, met wie we ook
samenwerken en voor wie we ook spelen, we doen dit altijd op het hoogst denkbare
niveau.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

- structurele subsidiering door overheden;
- inkomsten uit concerten en beeld- en geluidsopnames;
- sponsoring;
- incidentele fondsenverwerving in de meest uitgebreide zin van het woord;
- het verwerven van schenkingen, legaten en nalatenschappen;
- zonder winstoogmerk.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten worden besteed aan de instandhouding van het Metropole Orkest en de
verdere invulling van de doelstellingen van de stichting. De stichting voert een
conservatief beleid als het gaat om het beheer van de financiële middelen. Er wordt
niet belegd in aandelen of derivaten, er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van
betaalrekeningen, spaarrekeningen en eventueel depositorekeningen met een korte
looptijd.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De directeur-bestuurder ontvangt een salaris binnen het bezoldigingsmaximum op
grond van de WNT. Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen
bezoldiging.
De stichting heeft een eigen CAO voor alle medewerkers (staf en musici) met een vast
dienstverband. Remplacanten krijgen betaald op basis van de arbeidsvoorwaarden in
de CAO Remplaçanten Nederlands Orkesten.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

https://www.mo.nl/downloads/Jaarverslag2020.pdf

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

1

Materiële vaste activa

€

149.642

€

147.916

Financiële vaste activa

€

13.544

€

916

€

163.186

€

148.833

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

218.857

€

+

687.570

+
€

1.248.190

€

1.411.376

€
€

364.350

0

€
617.631

€

+

617.631

+
€

981.981

617.631

534.600

€
1.029.333

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

399.166

Totaal

€

1.411.376

https://www.mo.nl/downloads/Jaarrekening2020.pdf

36.213

€

+
€

€

30.229

1.222.170

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

+

Passiva

1.371.003

€

717.159

€

1.371.003

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

397.871

€

1.670.789

Subsidies van overheden

€

4.757.612

€

4.029.705

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

250.000

€

250.000

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

5.007.612

€

4.279.705

Baten sponsorbijdragen

€

122.571

€

155.000

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€

€
€

0

+

+
0

+

+

€

5.528.054

€

6.105.494

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

1.309.828

€

2.173.344

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

3.641.012

€

3.731.883

Huisvestingskosten

€

191.627

€

184.036

Afschrijvingen

€

19.458

€

18.716

Financiële lasten

€

1.779

€

1.915

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

5.163.704

€

6.109.894

Saldo van baten en lasten

€

364.350

€

-4.400

Som van de baten

Lasten

+

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.mo.nl/downloads/Jaarrekening2020.pdf

https://www.mo.nl/downloads/Jaarrekening2020.pdf

Open

