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Collectiebeheer
In 2019 is er weer het nodige gebeurd op het gebied van 
acquisitie en collectieverwerking. In Jazz Bulletin #114 
schreven collectiebeheerder Ditmer Weertman en NJA-
mede  werker Jan Brouwer een uitgebreid artikel waarin ze, 
aan de hand van een aantal voorbeelden, het aannamebeleid 
van het NJA/Universiteit van Amsterdam inzichtelijk hebben 
gemaakt.

Aanwinsten
• Collectie Aad Bos
Radiomaker Aad Bos (1931-2020) was een ware pleitbezor-
ger van de jazz. Tussen 1954 en 1996 presenteert hij duizen-
den radioprogramma’s waarbij de jazz steeds de hoofdmoot 
is. 

Bos werkte jarenlang samen met jazzkenner Michiel 
de Ruyter (1926-1994), wiens archief het NJA al in de 
jaren negentig verwierf. Ze produceerden samen beroemd 
geworden opnamen van Eric Dolphy, Albert Ayler en talrijke 
Nederlanders. Ook zetten ze jazzconcoursen en festivals op 
touw vanaf het midden van de jaren zestig. Het archief van 
Bos bevat de volledige documentatie van zijn jazzactiviteiten 
waaronder radiodraaiboeken, festivaldocumentatie, foto’s, en 
documentatie rond de door Bos geproduceerde platenserie 
op het label VARAjazz. 

• Collectie Maarten Derksen
Maarten Derksen speelde een belangrijke organisatorische 
rol in de jazz, met name in zijn woonplaats Utrecht. Hij 
organiseerde concerten en opnamesessies en was betrokken 
bij diverse podia waaronder RASA. Hij is in 2017 overleden 
en zijn nalatenschap bevat audio-opnamen van concerten 
of opnamesessies en van de radioprogramma’s die hij heeft 
gemaakt. 

Daarnaast bevat de collectie veel documentatie: foto’s 
en programma’s van concerten. Remco Takken, vriend van 
Maarten Derksen, heeft de hele nalatenschap doorgewerkt 
en in overleg met het NJA een selectie gemaakt van materiaal 
dat uniek is en past in ons collectieprofiel. Te weten: 11 in-
terviews met muzikanten en veertig opnamen van concerten 
en sessies, waaronder de mastertape van Lol Coxhill: Ear of a
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hoofdstuk over het thema Jazz. Uit de inleiding: ‘[Het 
boekje] brengt ons direct naar de belangrijke zaken, die thans 
in discussie zijn, naar de brandende problemen van deze tijd, 
naar die punten in de grote gevechtslinie waar de strijd het 
hevigst is. Zij leiden ons zonder omwegen naar de actuele 
problemen, waarmee wij maar al te vaak vast zitten.’ 

Verwerking
Diverse vrijwilligers werken aan het toegankelijk maken van 
onze collectie. Bert van Eijk digitaliseert muziekcassettes 
en ook Henk Elzinga digitaliseerde materialen uit diverse 
muzikantencollecties. Hans Sirks organiseert de negatieven-
collecties van fotografen Eugene van Broekhoven en Hans de 
Wild . De laatste fotografeerde in de jaren ‘50 en ‘60 veel jazz 
in Amsterdam. Fotograaf Pieter Boersma levert met enige 
regelmaat digitale contactafdrukken van negatievencollecties, 
waaronder die van oud NJA-bestuurslid Egbert de Bloeme.

Ten kantore van het NJA houdt Nico Spijker zich bezig 
met het verwerken van de collectie van radiomaker Aad Bos; 
Egbert Tillema verwerkt daar donaties van cd’s van onder 
anderen nieuwslezer Joop van Zijl en van radiomaker, musi-
coloog en jazzbassist Hans Mantel.

Vraag het aan het Jazz Archief
Verzamelaars, studenten en wetenschappelijke onderzoekers, 
journalisten, auteurs, programmamakers en andere geïnteres-
seerden in de Nederlandse jazz weten het NJA doorlopend 
te vinden met hun informatievragen en wenden zich tot het 
NJA-kantoor en collectiebeheerder Ditmer Weertman.  
Dit leidt in 2019 tot circa: 
• 120 (substantiële) informatieverzoeken
• 50 bezoekers 
• 50 digitale leveringen van een of meerdere items. Het gaat 
hierbij vooral om foto’s en audiomateriaal (opnamen van lp’s 
of van concerten)

Beholder met één onuitgebrachte plaatkant van Courbois/
Coxhill/Greene/Van ’t Hof uit 1970. Verder vier fotoboeken 
en circa 30 centimeter documentatie uit de begintijd van 
RASA. 

Een bijzondere toevoeging aan onze tijdschriftencollectie 
is een in uitstekende staat verkerende ingebonden set van de 
eerste twee jaargangen van De Jazzwereld (1931-1932). Nog 
steeds ontbreekt ons, overigens, het allereerste exemplaar dat 
slechts als een fotokopie in onze collectie aanwezig is.

• Uit de nalatenschap van bassist Eddie Hamm ontvingen we 
twee snijplaten van augustus 1950 van Eric Krans’ Dixieland 
Pipers, die hij opnam voor Radio Nederland Wereldomroep. 
Twee ordners met contracten, brieven en andere archivalia 
van de Swing Papa’s uit de periode 1938-1941. Dit archief 
komt uit de collectie van bassist Eddie Hamm (1920-2012). 

In een briefwisseling van april 1939 zijn we getuige van 
een bijzonder moment in de loopbaan van  de toen 18-jarige 
trompettist Joost van Os. Zijn vader meldt dat zijn zoon 
nu ‘voor de derde maal de derde klasse doorloopt’, dat zijn 
rapport ‘wederom veel te wenschen overlaat’, en dat Joost 
daarom van verdere deelneming aan de band moet afzien. 

De band antwoordt enerzijds begrip en respect te heb-
ben voor de zienswijze van vader Van Os, ‘temeer daar wij 
van onzen kant Joost herhaaldelijk en zeer dringend erop 
gewezen hebben, dat hij zijn schoolwerk in geen geval mocht 
verwaarloozen’. Anderzijds voelen de Swing Papa’s zich 
‘eenigszins gedupeerd, aangezien een plaatsvervanger met 
de capaciteiten van Joost vrijwel onvindbaar is’. Het nadere 
gesprek waarop zij bij vader Van Os aandringen, zal een 
positief resultaat hebben gehad, want Joost van Os bleef tot 
1943 bij de Swing Papa’s spelen en trad in 1945 toe tot de 
gelederen van de Dutch Swing College Band.

• Van pianist Rein de Graaff krijgen we zes snijplaten met 
opnamen van bezettingen met De Graaff uit de periode 
1963-1966. Hij speelt samen met onder anderen vibrafonist 
Erwin Somer, saxofonist Roel Hemmes, trompettist Nedly 
Elstak en de drummers Pierre Courbois en Leo de Ruiter. 

Een bijzonder boekje met discussiethema’s van de 
Gereformeerde Jongelingsbond uit 1954 met daarin een 

Tentoonstellingen / samenwerkingen
Voor het Amsterdamse Red Light Jazz Festival leverden we 
uit eigen collectie een serie foto’s voor een tentoonstelling en 
een selectie van Jazzportretten van vooraanstaande bassisten, 
die gedurende dit festival worden vertoond in de theaterzaal 
van Casablanca Varieté.

 
Jazzhelden
Met de toekenning van de Buma Boy Edgarprijs aan saxo-
fonist Jasper Blom is het voor het NJA klip en klaar: deze 
musicus verdient een Jazzportret en opname in de galerij der 
Jazzhelden. Medewerker Frank Jochemsen produceert met 
steun van Buma Cultuur en de NPO een Jazzportret van 
deze winnaar. Het in 2016/2017 ingewerkte Jazzhelden-team 
onder leiding van Jan Kelder slaat de handen wederom 
ineen. Op de uitreiking van de Buma Boy Edgarprijs op 4 
december presenteert het NJA dit nieuwe portret, dat de 
daaropvolgende dag wordt uitgezonden op NPO 2 Extra.

Het platform staat dus niet stil en dat blijkt ook uit de 
wekelijkse werkzaamheden van vrijwilliger Oscar Smit, die 
de agenda’s van de musici, clubs en festivals afstruint om 
de sitebezoekers zo goed mogelijk van actuele informatie te 
kunnen voorzien.

De NPO zendt vanaf januari 2019 de serie de Jazzportret-
ten uit op het digitale kanaal NPO 2 Extra. Elke week een 
nieuw portret.

De NJA-cd’s
In 2019 brengt het NJA weer twee cd’s uit.  Met Young Blood 
realiseren we het veertiende deel van onze met een Edison 
bekroonde serie Jazz at the Concertgebouw. De CD bevat 
opnamen uit 1960 van de Concert Jazz Band van Gerry 
Mulligan. Speciale features zijn er voor Conte Candoli, Bob 
Brookmeyer, Gene Quill, Zoot Sims en Mel Lewis. Zoals 
gebruikelijk biedt het cd-booklet foto’s van het concert en 
een reproductie van het originele programma. De liner notes 
zijn geschreven door Bert Vuijsje.

In de serie Treasures of Dutch Jazz verschijnt een cd met 
de muziek die componist en bandleider Ruud Bos (1936) 
tussen 1964 en 1969 op initiatief van de VPRO opnam. 
Producer Han Reiziger en regisseur Bob Rooyens stelden 

Bos in staat een serie sessies te doen met een door hem sa-
mengestelde band. De bezetting leest als een who-is-who van 
de toenmalige Nederlandse jazzscene: Piet Noordijk, Harry 
Verbeke, Ruud Brink, Herman Schoonderwalt, Toon van 
Vliet, Cees Smal, Eddie Engels, Frans Elsen, Cees Slinger, 
Misha Mengelberg, Jacques Schols, Rob Langereis, John 
Engels en Cees See… 

Gulle bijdragen uit onze Vriendenkring en van een ano-
nieme sponsor, alsmede het speurwerk en de inzet van Frank 
Jochemsen en Bert Vuijsje maken de cd-producties wederom 
mogelijk. Ondersteuning wordt geleverd door Ditmer 
Weertman en Arne Wolfswinkel. 

De labelwerkzaamheden van het NJA breiden zich uit en 
verkennende gesprekken met label/distributeur DOX komen 
op gang voor de digitale distributie van onze series Jazz at the 
Concertgebouw en  Treasures of Dutch Jazz. Binnenkort zullen 
deze bijzondere opnamen beschikbaar zijn via digitale kana-
len als Itunes, Spotify, Soundcloud en Bandcamp, waardoor 
wij nieuwe doelgroepen kunnen gaan aanboren.

Jazz Bulletin  
Vier edities van Jazz Bulletin, ‘het zinnigste jazzblad van  
Nederland’, exclusief toegestuurd aan onze Vrienden, staan 
weer in het teken van de actualiteit zowel als de historie van 
de Nederlandse jazz. 

In elk nummer interviewt Boris Lemereis een jong jazzta-
lent: achtereenvolgens saxofonist Mo van der Does, pianist 
Sebastiaan van Bavel, gitarist Daan Klein en slagwerkster 
Sun-Mi Hong.

In de zomer overlijdt bassist en muziekproducer Ruud 
Jacobs en schrijven Bert Vuijsje en Frank Jochemsen een 
tweedelig portret op basis van uitvoerige interviews; er is 
een feature voor Buma Boy Edgar Prijswinnaar Jasper Blom; 
Rudy Kagie onderzoekt de loopbaan van zangeres Milly 
Scott en documenteert haar levensverhaal. Benjamin Her-
man, vaste columnist van Jazz Bulletin, schrijft zijn laatste 
bijdrage en in de estafette-column komen achtereenvolgens 
saxofoniste Tineke Postma, zangeressen Fleurine, Sanne 
Rambags en Sanne van der Lei aan het woord.  

In 2018 was het trompettist Jarmo Hoogendijk die een 
knuppel in het hoenderhok gooide met zijn kritische artikel 
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Jazz en het marktdenken, nu is het de beurt aan compaan 
Ben van den Dungen die schrijft over jazz en wereldmuziek 
en jazz en overheidssteun. Zijn artikelen ontlokken reacties 
uit alle hoeken van de muziekscene: musici Theo Loevendie, 
Marc van Roon; wetenschapper Floris Schuiling en docent 
Wouter Turkenburg geven repliek. Volkskrant-journalist Erik 
van den Berg vervolgt zijn boeiende serie Jazzlit, over jazz en 
in de Nederlandse literatuur. 

Sinds nummer 109 (december 2018) is Jazz Bulletin 
cross-mediaal, met interessant audiomateriaal bij artikelen, 
dat te beluisteren is op onze website.

Vriendenkring
De steun van onze Vrienden is van levensbelang voor het 
Nederlands Jazz Archief. Jaarlijks organiseren we voor hen de 
Vriendendag. Voor de tweede keer vindt de Vriendendag, op 
veler verzoek, plaats buiten Amsterdam. 

De zevende editie van de NJA Vriendendag wordt 
beter bezocht dan alle voorgaande edities. Een kleine 130 
bezoekers nemen plaats in de roemruchte Studio 8 in het 
Muziekcentrum van de Omroep te Hilversum (voorheen 
het gebouw van de VARA) , waar een gevarieerd programma 
wordt gepresenteerd met onder anderen Loes Rusch, Floris 
Schuiling en Ditmer Weertman. Hoofdgast pianist Rein de 
Graaff wordt ondervraagd door journalisten Bert Vuijsje en 
Mijke van Wijk. Zanger Edwin Rutten zingt voor de lunch 
stukken van de lp Rutten Troef, begeleid door het trio van 
Frits Landesbergen (drums), met Jean Louis van Dam (toet-
sen) en Edwin Korzilius (bas).

Door regelmatige promotie van het NJA in de sociale 
media, een wervende flyer in onze cd-uitgaven en enige 
aanwezigheid op evenementen, ontvangen we de nodige 
aanvragen voor een kennismakingspakket, dat we samen met 
onze informatiebrochure toesturen. Door deze continue wer-
vingsactiviteiten zijn in het vriendenbestand de opzeggingen 
en aanmelding nagenoeg in evenwicht.

Internationale activiteiten 
Sinds de doorstart in 2013 is het NJA lid van het Europe Jazz 
Network (EJN). Dit netwerk, voornamelijk bestaande uit 
Europese podia en festivals, biedt ook de mogelijkheid voor 

nationale organisaties en een kleiner aantal jazzarchieven om 
onderling contact te onderhouden. Op de jaarlijkse EJN-
conferentie, die in 2019 in Novarra wordt gehouden, komen 
zowel praktische als muzikale onderwerpen aan de orde. 
Voorzitter Anton Kok geeft dit jaar acte de presence.

Onderzoek jazzopnamen
Frank Jochemsen vervolgt zijn grootschalige onderzoek naar 
Nederlandse jazzopnamen uit de periode 1960-1970. Het 
speurwerk wordt gedaan naar (documentatie van) opnamen 
met uitgave-potentie voor ons NJA-label of beschikbaarma-
king door middel van samenwerking met andere partijen. 

Waar in 2018 de tussentijdse evaluatie al een goed beeld 
geeft van bijzondere sessies uit de Nederlandse jazzgeschiede-
nis, leidt dit onderzoek dit jaar al tot een shortlist van poten-
tiële uitgaven en een groeiende routine in het researchen van 
opnamen waar weinig over bekend was. De cd-releases van 
Ruud Bos en Rob Pronk (voor 2020) komen tot stand dank-
zij dit onderzoek. Voor dit project wordt samengewerkt met 
het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het komt tot 
stand met hulp van het Prins Bernhard Cultuurfonds en een 
anonieme gulle gever.

Dutch Jazz Heritage 
De cyclus Dutch Jazz Heritage is een samenwerkingsproject 
met het Jazz Orchestra of the Concertgebouw. In een serie 
van drie concerten in de Kleine Zaal van het Concertgebouw 
wordt de muziek van cd’s uit onze serie Jazz at the Con-
certgebouw in eigentijdse vertolkingen opnieuw tot leven 
gebracht.  Het eerste seizoen begon al in 2018 met een de 
muziek van het concert van Miles Davis in het Concertge-
bouw in 1960, en vervolgt in 2019 met Thelonious Monk 
(1961) en Chet Baker (1955).  Het tweede seizoen vervolgt 
in november met een recreatie van de muziek die Gerry 
Mulligan’s Concert Jazz Band in 1960 in het Concertgebouw 
speelde. De cd met de muziek van dat Nachtconcert wordt 
op deze concertavond gepresenteerd. De speciale feature van 
de avond was voor NJA-bestuurslid en baritonsaxofonist Jan 
Menu. Tijdens elk concert is er ook ruimte voor bijzonder, 
jong talent: pianist Sebastiaan van Bavel, trompettist Ian 
Cleaver en baritonsaxofonist Pepijn Mouwen.

Jazzjournalist Bert Vuijsje plaatst, als ervaringsdeskundige, de 
muziek in de context van toen.  Met het vertonen van foto’s, 
video’s en knipsels haalt hij zijn persoonlijke herinneringen 
op. De drie concerten zijn snel uitverkocht; het project 
wordt in het seizoen 2019-2020 onverminderd voortgezet 
met nieuwe concerten en reprises.

Subsidiëring 
In 2019 heeft het NJA nog kunnen profiteren van een 
subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds die verleend is 
om de werkzaamheden rond de inventarisatie van erfgoed en 
fondsenwerving te ondersteunen. Deze subsidie bedraagt in 
totaal €35.000 en had betrekking op de periode 2018-2019, 
gelijkelijk verdeeld over deze twee jaren. Daarnaast heeft 
het NJA geprofiteerd van een subsidie van het Amsterdams 
Fonds voor de Kunst van €6.000 ten behoeve van de organi-
satie van de succesvolle concerten met The Jazz Orchestra of 
the Concertgebouw.

Financiële stabiliteit 
Het jaar 2019 wordt afgesloten met een minieme plus. Het 
NJA staat er financieel gezien nog steeds niet goed voor, 
maar heeft de afgelopen jaren wel aangetoond dat het met 
steun van de vrienden, donateurs en de fondsen en niet te 
vergeten de ruime onbezoldigde inzet van vele vrijwilligers, 
volledig zelfstandig kan blijven opereren. Voor de verdere 
ontwikkeling van het NJA is het van groot belang dat wij in 
de nabije toekomst aanspraak kunnen maken op structurele 
steun vanuit de overheid, bijvoorbeeld door opname in de 
erfgoedwet.

Politieke ontwikkelingen
In 2019 heeft Allard Pierson/Bijzondere Collecties van de 
UvA een BIS-aanvraag opgesteld voor een structurele finan-
ciering van de collecties van het NJA en Theater Instituut 
NL. Deze collecties zijn in 2013 met tijdelijke middelen 
ondergebracht bij de UvA en in 2020 zal definitief worden 
besloten over structurele toekenning van erfgoedmiddelen 
zodat de collectie van het NJA duurzaam kan worden 
bewaard en ook nieuwe jazzverzamelingen kunnen worden 
aangenomen. Naar verwachting zal in 2020 voor de periode 
2021-2024 een extra structurele subsidie van €500.000 per 
jaar worden toegekend.

 Het NJA zelf heeft samen met Stichting Omroepmuziek, 
Muziekweb, Instituut voor Beeld & Geluid, TIN, de 
Theatermaker en Allard Pierson een BIS-aanvraag gedaan 
voor een nieuwe netwerk en platformfunctie sectorcollecties 
podiumkunsten. Deze functie is opgesteld om op een nieuwe 
wijze vorm te geven aan erfgoed in de podiumkunsten. 
Uitslag wordt in 2020 verwacht.

Organisatie
Ook in 2019 heeft het NJA, zowel op kantoor als bij Bijzon-
dere Collecties, veel werk kunnen verzetten dankzij de hulp 
van onze vrijwilligers. Het bestuur blijft ongewijzigd.

Het kantoor van het NJA heeft dit jaar deels in kleinere 
bezetting gewerkt omdat Paul Gompes achtereenvolgens 
werd getroffen door persoonlijk leed en ernstige fysieke 
problemen, waardoor hij vanaf februari is ziekgemeld. De 
organisatie wordt draaiende gehouden door medewerker Jan 
Brouwer en waar noodzakelijk ondersteund door een dage-
lijks bestuur, bestaande uit Anton Kok en Paul Michielsen. 
Vanaf het najaar wordt Jan Brouwer bijgestaan door Frank 
Jochemsen, geen onbekende in het NJA. Jochemsen zal zich 
vooral bezighouden met het ‘programmeren op de collectie’ 
en assisteren met alle dagelijkse bezigheden.
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De mensen in de organisatie in 2019

Bestuur
Anton Kok, voorzitter
Paul Michielsen, penningmeester 
Jan Menu
Loes Rusch
Ruud Visschedijk

Kantoor
Jan Brouwer
Paul Gompes 
Frank Jochemsen

Redactie Jazz Bulletin 
Coen de Jonge (hoofdredacteur)
Bert Vuijsje (eindredacteur)
Ton Ouwehand
Ditmer Weertman 
Katja Vercouteren (vormgeving)

Allard Pierson – de collecties van de 
Universiteit van Amsterdam
Ditmer Weertman 
Liselotte Salters

Vrijwilligers
Bert van Eijk
Egbert Tillema 
Ger van den Beuken 
Hans Sirks
Henk Elzinga
Nico Spijker
Oscar Smit

Speciale dank aan:
The Brook Foundation 
Familiestichting Sanders
Jos Acket 
Anoniem
Stichting Will en Rita Jaeger Fonds

Onze partners:
Bimhuis
Muziekcollecties Allard Pierson, 
Universiteit van Amsterdam
The Jazz Orchestra of the Concertgebouw
NPO
NTR

Onze cd-sponsors: 
Anoniem, Ronald Blom, Rudi den Hertog, 
Marijke Wagner en Hans Seijlhouwer
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actiVa

Vlottende actiVa

1. vorderingen 49.080 29.331

2. liquide middelen 177.080 210.622

226.160 239.953

totaal actiVa 226.160 239.953

passiVa

eigen Vermogen

3. algemene reserve 23.204 22.612

4. continuiteitsreserve 116.638 116.638

5. Bestemmingsreserves 70.676 70.676

210.518 209.926

6. Kortlopende schulden 15.642 30.027

TOTAAl PASSIVA 226.160 239.953

      

ja
a
rr

ek
en

in
g

 2
01

9



n
e

d
e

r
la

n
d

s 
ja

z
z

 a
rc

h
ie

f

13

ja
a

rv
e

r
s

la
g

  
2

01
9 

12

              

Baten

2019
werkelijk

2019
BeGroot

2018
werkelijk

cd Verkoop

vrienden / overige 12.253 10.000 14.418

via distriButeur  4.716 5.000 5.975

licentieopBrengsten 0 0 691

via detailhandel 2.750 4000 4.915

totaal cd Verkoop 19.719 19.000 25.999

sponsorinG

Benefietconcert 0 0 17.902

totaal sponsorinG 0 0 17.902

Vrienden

jaarBijdragen vrienden 84.888 85.000 84.425

opBrengsten vriendendag 2.936 1.000 1.532

donaties met doel 14.500 0 0

particuliere gevers 20.750 11.200 33.333

legaten, schenKingen 0 9.500 0

totaal Vrienden 123.074 106.700 119.290

oVeriGe omzet   

geleverde diensten 400 0 798

projecten /Bijdragen 
partners jazzportretten 0 0 7.500

diversen 0 0 643

totaal oVeriGe omzet 400 0 8.941

suBsidies en BijdraGen

prins Bernhard cultuurfonds 17.500 17.500 17.500

amsterdams fonds voor de Kunst 6.000 6.000 3.000

overige suBsidies 0 4.000 0

totaal suBsidies en BijdraGen 23.500 27.500 0

totale Baten 166.693 153.200 192.632

lasten

2019
werkelijk

2019
BeGroot

2018
werkelijk

Beheerlasten

7.personeelslasten 16.628 17.500 17.241

8.huisvestingsKosten Kantoor 9.275 10.000 9.136

9.KantoorKosten 18.470 20.000 19.693

44.373 47.500 46.070

actiViteitenlasten

10. personeelslasten en honoraria 62.375 63.500 63.549

11.  vaste activiteitenlasten 
(incl cd productie) 26.838 36.000 53.867

12. project joc 9.817 5.000 5.381

14.   fondsenwerving en  
ontwiKKeling 22.698 22.500 22.238

121.728 127.000 145.035

totale lasten 166.101 174.500 191.105

saldo uit gewone Bedrijfsvoering 592 -21.300 1.527

renteBaten en rentelasten 00 0 111

eXploitatieresultaat 592 -21.300 1.638

resultaatBestemminG

ontreKKing algemene reserve 592 0

toevoeging aan 
de continuïteitsreserve 0 1.638

totaal 592 1.638
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De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrij-
gingsprijs, verminderd met de daarop betrekking hebbende 
afschrijvingen.

eiGen VermoGen

(a) Continuïteitsreserve
Kenmerkend aan de doelstellingen van de Stichting is haar 
lange termijn karakter t.a.v. de collectie en de activiteiten die 
hiermee worden ondernomen. Daarom heeft het bestuur  
besloten om een deel van het vermogen te bestemmen als 
niet vrij besteedbaar en als continuïteitsreserve. Deze kan 
worden aangesproken indien de opbrengsten onvoldoende 
zijn om aan de lopende verplichtingen te voldoen. 

De hoogte van de continuïteitsreserve is bepaald op basis 
van het bedrag voor de vaste kosten verminderd met de  
verwachte opbrengsten. 

(b) Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn gevormd en worden gebruikt 
voor projecten, waartoe het bestuur heeft besloten dat deze 
in de toekomst dienen te worden gerealiseerd. De beperkte 
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserves betreft 
geen verplichting. Daadwerkelijke uitvoering van de projec-
ten in het opeenvolgende kalenderjaar is mede afhankelijk 
van financiële bijdragen van fondsen, sponsors en anderen.

De omvang de reserves is bepaald door een zo nauwkeurig 
mogelijke schatting van de voor het project te maken kosten 
onder aftrek van de te verwachte opbrengsten. Jaarlijks wordt 
deze schatting gemaakt en op grond van de uitkomst het 
bedrag van de benodigde reserves aangepast.

alGemene toelichtinG en GrondslaGen 
Voor de jaarrekeninG

Personeelsbeloningen
Salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeids-
voorwaarden verwerkt in de jaarrekening voor zover ze zijn 

verschuldigd aan werknemers. 
De stichting heeft 3 (parttime) werknemers in dienst.

Bestuur
Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaam-
heden anders dan daadwerkelijk gemaakte onkosten.  

ANBI 
Het Nederlands Jazz Archief heeft de status van culturele 
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften zijn 
onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar voor de  
gever. 

Niet in de balans opgenomen rechten  
en verplichtingen
Met ingang van 1 januari 2013 is een huurcontact afgesloten 
voor onbepaalde tijd met een (wederzijdse) opzegtermijn van 
12 maanden. De overeengekomen huur bedraagt  in 2019  
€ 2.328 per kwartaal.

Bestemming van het resultaat
Het bestuur heeft besloten om het exploitatieresultaat als 
volgt te bestemmen:
•  exploitatieresultaat 2019  € 592
•  toevoeging aan de algemene reserve € 592
•  De stand van het eigen vermogen per 31 december 2019 

bedraagt € 210.518.

Overzicht van bestemmingsreserves per 31 december 2019
•  fondsenwerving campagnes € 40.000
•  conservering en ontsluiting € 30.676
•  totaal bestemmingsreserves per 31 december 2019  

€ 70.676
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de organisatie 
“Stichting Vrienden Nederlands Jazz Archief is opgericht op 
26 april 2012 en is gevestigd in Amsterdam. Op 31 decem-
ber 2012 is de naam gewijzigd in Stichting Nederlands Jazz 
Archief. De Stichting heeft ten doel het initiëren, stimuleren, 
bevorderen en ondersteunen van activiteiten ter bevordering 
van de actuele en geschiedkundige kennis over de Jazz in 
Nederland, waaronder begrepen het stimuleren van behoud, 
beheer, toegankelijkheid en uitbreiding van de collectie.”

alGemene GrondslaGen en GrondslaGen 
Voor de waarderinG Van actiVa en passiVa

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de 
Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, 
onderdeel van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving.  
De jaarrekening is opgesteld in Euro’s. Het boekjaar valt 
samen met het kalenderjaar.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het 
resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij 
bij de betreffende post op de balans anders wordt vermeld, 
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop ze betrekking hebben. Resultaten worden slechts op-
genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden.
 

Materiele vaste activa
Materiele activa die worden aangeschaft voor een meerjarig 
gebruik worden op de balans opgenomen voorzover zij een 
aankoopbedrag van € 2.500 te boven gaan. De aanschaf-
fingen onder deze activeringsgrens worden in het jaar van 
aanschaf ten laste van het resultaat gebracht. 
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actiVa

1. VorderinGen

deBiteuren 663 5.960

omzetBelasting 4.417 2.084

nog te ontvangen suBsidies afK 9.000 3.000

nog te ontvangen suBsidie pBf 35.000 17.500

nog te ontvangen rente 0 111

vooruit Betaalde aBonnementen  
en verzeKeringen 0 676

49.080 29.331

2. liquide middelen

ing 9.970 6.622

ing vermogensspaarreKening 167.110 204.000

177.080 210.622

de liquide middelen zijn vrij opeisbaar.

passiVa

3. alGemene reserVe

algemene reserve per 1 januari 22.612 22.612

dotatie BoeKjaar 592 0

23.204 22.612

4. continuiteitsreserVe

stand per 1 januari 116.638 115.000

dotatie BoeKjaar 0 1.638

116.638 116.638

5. BestemminGsreserVes

stand per 1 januari 70.676 70.676

mutatie BoeKjaar 0 0

70.676 70.676

6. kortlopende schulden

crediteuren 7.786 2.804

Belastingen en premies 0 571

nettolonen 0 533

nog te Betalen productieKosten 2.897 11.135

nog te Betalen administratieKosten 1000 2.000

vooruit ontvangen  
Bijdragen en donaties 0 9.850

nog te Betalen vaKantietoeslag 3.959 3.134

15.642 30.027
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
•  Met ingang van 1 januari 2013 is een huurcontact afgesloten voor onbepaalde tijd met een  

(wederzijdse) opzegtermijn van 12 maanden. De overeengekomen huur bedraagt in 2019  
€ 2.328 per kwartaal.

•  Voor boekjaar 2018 en 2019 is een subsidietoezegging van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
ontvangen van maximaal € 35.000. In jaarrekening 2019 is de helft opgenomen als baten 
2019. Het totale bedrag is in 2020 ontvangen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op deze jaarrekening
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lasten

2019
realisatie

2019
BeGrotinG

2018
realisatie

7. personeelslasten Beheer 16.628 17.500 17.241

8. huisVestinGskosten kantoor 

huur Kantoor en opslag 9.275 10.000 9.136

9.kantoorkosten

KantoorBenodigdheden 908 411

telefoon 785 492

porti en verzending 2.754 1.956

druKwerK 901 379

automatisering / ict 3.220 5.220

verzeKeringen 802 543

aBonnementen en contriButies 1.501 440

representatie 297 492

reis- en verBlijfsKosten 305 813

internationale reis- en  
verBlijfsKosten 852 2.370

BestuursKosten 2.647 863

administratieKosten 2.851 5.918

BanKKosten 655 474

overige algemene Bedrijfslasten -8 -678

18.470 20.000 19.693

10. personeelslasten actiViteiten

salarisKosten nja 49.883 51.500 51.724

honoraria jazz Bulletin 12.492 12.000 11.825

62.375 63.500 63.549

lasten VerVolg

2019
realisatie

2019
BeGrotinG

2018
realisatie

11. Vaste actiViteitenlasten

productieKosten jazz Bulletin 15.908 19.000 16.795

Kosten vriendendag 4.136 5.000 4.908

Benefietconcert 0 0 9.724

Kosten cd productie 9.934 12.000 20.119

door te BereKenen Kosten derden 46 0 1.630

collectieKosten 227 0 44

jazzhelden 3.169 0 647

activiteiten doorBereKend  
aan project -6.582 0 0

26.838 36.000 53.867

12. joc project 9.817 5.000 5.381

13.  FondsenwerVinG + ontwikkelinG 

campagnes 408 550

honoraria archivering 1.188 3.811

weBsite 382 429

Kosten ontwiKKelingsplan  
prins Bernhard fonds 20.720 17.448

22.698 22.500 22.238

to
el

ic
h

ti
n

G
 o

p 
d

e 
eX

pl
o

it
a

ti
er

ek
en

in
G

P. Michielsen, penningmeester

Amsterdam, juni 2020

A. Kok, voorzitter
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Piet Heinkade 5
 1019 BR Amsterdam 
020 519 1816 
info@jazzarchief.nl 
www.jazzarchief.nl



Administratie  ASK  Belastingadvies

Administratiekantoor ASK B.V.   

Herengracht 566III  1017 CH Amsterdam      

020 - 6208339  

info@kantoorask.nl

BTW NL 0092.27.301.B.01  KvK 41208803  

IBAN NL40 INGB 0001 8501 57  Becon 369214

Aan directie en bestuur van

Stichting Nederlands Jazz Archief

Amsterdam, 18 juni 2020

Betreft: jaarrekening 2019

Geacht bestuur, 

Administratiekantoor ASK,

Elisabeth Hulst

directeur

De jaarrekening van Stichting Nederlands Jazz Archief is door ons samengesteld op basis van de van u 

verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en 

lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 

relevante informatie aanlevert. Wij hebben de werkzaamheden uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat wij over 

alle relevante informatie beschikten.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens 

richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). De jaarrekening is 

samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. 

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het 

rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de 

jaarrekening. 

Wij vertrouwen erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien gewenst zijn wij graag bereid nadere 

toelichting te verstrekken.


