
ANBI (algemeen nut beogende instelling)  

Op deze pagina’s vindt u de toelichting op de voorwaarden die verplicht vermeld dienen te 

worden op de website van ANBI-instellingen.  

Algemeen nut beogende instelling: Stichting philharmonie zuidnederland  

ook wel bekend onder de naam: philharmonie zuidnederland 

Contactgegevens: 

                                                                                                                                                                         

E-mail: info@philharmoniezuidnederland.nl                                                                                             

Website: www.philharmoniezuidnederland.nl                                                                                                        

Telefoon: 0881660700 

Bezoekadres vestiging Eindhoven: Jan van Lieshoutstraat 5, 5611EE Eindhoven                       

Bezoekadres vestiging Maastricht: Statenstraat 5, 6211 TB Maastricht 

RSIN/fiscaal nummer:  851380724 

Beschrijving van de doelstelling 

Conform de statuten van de stichting: 

a. De stichting heeft ten doel de bevordering van het muziekleven met name in Limburg, 

Noord Brabant en Zeeland door het oprichten, in standhouden en beheren van een 

symfonieorkest en is (nagenoeg) uitsluitend werkzaam in het kader van het algemeen 

belang. 

b.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

Het geven van symfonische concerten; daarnaast zal het orkest andere binnen de 

doelstelling passende activiteiten kunnen ontplooien, waaronder begeleidingen en 

educatieve activiteiten; 

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

       c. De stichting beoogt niet het behalen van winst. 

       d. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de        

 continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de 

 stichting.         
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De hoofdlijnen van het beleidsplan 

“Uit het beleidsplan Verder Ontwikkelen – Businessplan 2017-2020”: 

 

Ambitie:                                                                                                          

philharmonie zuidnederland wil klassieke muziek toegankelijk maken voor een zo groot 

mogelijk publiek, waarbij het orkest functioneert als: 

• Vertolker van orkestraal werk 

• Aanbieder van educatieve programma’s en talentontwikkelaar 

• Innovator op het gebied van klassieke muziek 

• Ondersteuner van sociaal-maatschappelijke producties 

Missie en doelstellingen: 

philharmonie zuidnederland is hét symfonieorkest van het zuiden met het grootste speelgebied 

van Nederland. Het is een belangrijke pleitbezorger van klassieke muziek vanuit traditionele 

en innovatieve formules. philharmonie zuidnederland staat daarbij voor kwaliteit, cultureel 

ondernemerschap en toegankelijkheid voor alle groepen in de samenleving. 

philharmonie zuidnederland ziet het als haar missie symfonische muziek op kwalitatief hoog 

niveau te verbinden met de voortvarendheid van een op innovatie gerichte culturele 

onderneming.                                                                                                                             

Het brengt een veelzijdig, gevarieerd en nieuw repertoire dicht bij het publiek, met volop 

educatie en initiatieven afgestemd op bestaande en nieuwe doelgroepen. Primair richt het 

orkest zich op de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland en secundair elders in het 

land, in de Euregio en internationaal. Het orkest wil dichtbij het publiek staan en acht het 

bieden van maatwerk voor haar diversiteit aan doelgroepen belangrijk.                                    

De organisatie staat midden in de samenleving en is zodanig ingericht dat het soepel kan 

inspelen op vragen en ontwikkelingen in de samenleving. De betrokken en enthousiaste 

medewerkers werken voortdurend aan de kwalitatieve en kwantitatieve variëteit van hun 

orkest. 

philharmonie zuidnederland werkt aan lokaal en regionaal herkenbare verbindingen met 

andere (culturele) partners en draagt zo concreet bij aan de versterking van de verschillende 

identiteiten van het speelgebied. Daardoor is het orkest een belangrijke culturele ambassadeur 

van Zuid-Nederland.                                                                                                                                                            
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Governance: 

Samenstelling Raad van Toezicht per 1 januari 2020 

• De heer R.L.J. (Rob) Stevens                              Voorzitter 

• De heer A.H. (Ad) ’s-Gravesande                       Vice-voorziter 

• De heer L.J. (Leo) Urlings                                   Lid 

• Mevrouw E.P.J. (Elise) Lemkes-Straver             Lid (uitgetreden per 5 mei 2020) 

• De heer J.W. (Hans) Hierck                                 Lid 

• Mevrouw T.P. (Petra) Dassen-Housen                Lid 

• De heer I.J. La Vos                                              Lid 

    

Samenstelling Bestuur per 1 januari 2020 

 

• De heer dr. S. (Stefan) Rosu                                Intendant & Bestuurder 

• De heer J.P.A.M. (Jos) Roeden                            Gemachtigde/Artistiek programmeur 

Het beloningsbeleid 

Beloningsbeleid voor de Raad van Toezicht: 

• De leden van de Raad van Toezicht van philharmonie zuidnederland zijn niet in 

loondienst en ontvangen geen betaling voor hun werkzaamheden. 

Zij ontvangen uitsluitend een vrijwilligersvergoeding van €. 1.700,- per jaar, uitbetaald 

in 12 maandelijkse termijnen.  

Beloningsbeleid voor het personeel, Intendant & Bestuurder en Gemachtigde/Artistiek 

programmeur: 

• Het musicerend personeel wordt beloond conform de CAO Nederlandse Orkesten.            

 

• Voor de staf, de Intendant & Bestuurder en de Gemachtigde/Artistiek programmeur geldt 

dat zij geen afzonderlijke CAO hebben maar in principe de schalen van de rijksregeling 

voor ambtenaren volgen. Dit zijn gebruikelijke marktconforme salarissen die in de 

cultuursector worden toegepast. 

Financiële verantwoording en Verslag uitgeoefende activiteiten  

Het Jaarverslag 2019 alsmede het Artistiek en Educatief Jaarverslag 2019 zijn integraal 

gepubliceerd op de website van www.philharmoniezuidnederland.nl. 

 

 


