
2
0
2

0
ja

a
rv

er
sl

a
g

   nederlands
 jazz
 archief



N
E

D
E

R
LA

N
D

S 
JA

Z
Z

 A
RC

H
IE

F

3

JA
A

RV
E

R
S

LA
G

  
2

0
2

0 

2

Aanwinsten
Onze lp- en cd-collectie breidt zich in 2020 met enige regel-
maat uit door donaties van muziekliefhebbers. 

Rein de Graaff doneert een historische lp uit 1957 van 
zanger Gary Crosby, met in de big band onder leiding van 
Bud Shank onder anderen Ruud Brink, Rob Pronk, Jerry van 
Rooyen en Ruud Pronk: een keur aan Nederlandse jazzhel-
den. Ook krijgen we een serie snijplaten met opnamen van 
De Graaff voor de Regionale Omroep Noord (RONO) uit 
1964. Hij speelt daarop samen met onder anderen drummer 
Pierre Courbois.

Marc Hoogma (voorzitter van de Stichting Boy Edgar 
Prijs) doneert ruim 300 cd’s van Nederlandse jazzgroepen die 
hij verzamelde tijdens zijn werk als programmeur voor jazz-
podia. Meer dan de helft is niet aanwezig in onze collectie.

De familie van de onlangs overleden jazzliefhebber Gerard 
Groenendijk doneert ook een prachtige aanvulling op onze 
collectie: veelal gesigneerde cd’s van Nederlandse jazzartiesten 
uit de laatste 15 jaar. Dat is extra interessant voor ons aange-
zien het NJA geen aanschafbudget heeft en recentere releases 
dus niet automatisch bij ons op de plank staan.

Een bijzondere bijdrage aan ons archief levert Aleid van 
Dijk, de weduwe van pianist Louis van Dijk: maar liefst tien 
goed geordende documentatiemappen over zijn muzikale 
carrière. Deze prachtige Collectie Van Dijk bevat veel per-
soonlijke documenten. Bijvoorbeeld de oproep voor militaire 
dienst en een artikel uit het Algemeen Dagblad dat meldt dat 
daardoor een groot probleem ontstond voor Ramses Shaffy, 
doordat zijn vaste pianist niet meer beschikbaar was. Al drie 
maanden later verlaat Van Dijk het leger. Een gebeurtenis 
waarvan de bijbehorende akte ook in de collectie zit. In deze 
omvangrijke collectie (van circa anderhalve meter) zitten nog 
meer verrassingen, zoals een handgeschreven gedichtje voor 
Louis van Dijk van de grote dichter en liedtekstschrijver  
Drs. P.

De corona-pandemie krijgt ook een plek in onze collectie. 
Erik van den Berg doneert een corona-mondkapje met een 
bijzondere historie. Na het overlijden van Willem Breuker 
(1944-2010) schonk zijn weduwe Olga Zuiderhoek de 
kleurrijke overhemden van Breuker aan Bernard Hunnekink, 
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Ontwerp Katja Vercouteren

Het beeldmateriaal in dit  
jaarverslag is afkomstig uit  
de NJA-collectie en de  
Jazz Bulletin-edities van 2020

Omslag  
Zangeres Ann Burton bij de kersenbloesem  
in Japan, medio jaren zeventig.  
Foto uit collectie Ann Burton

Het zal voor niemand een 
verrassing zijn dat 2020 ook voor 
het Nederlands Jazz Archief een 
ander jaar is geweest. 
Het NJA bestaat veertig jaar, 
een mijlpaal die volledig 
overschaduwd raakte door de 
corona-pandemie die de hele 
wereld en ook het NJA danig 
beperkte. Veerkrachtig en 
strijdlustig zet het NJA door en 
daardoor hebben we uiteindelijk 
toch een positief gestemd jaar 
achter de rug. In dit jaarverslag 
presenteren we graag een 
korte samenvatting van onze 
activiteiten.
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aan de UvA. Gebruikmakend van zijn onvolprezen kaartsy-
steem weet Spijker foutief of niet gedateerde foto’s maar ook 
de vele krantenartikelen (die overigens grotendeels niet in 
online-database Delpher te vinden zijn) te dateren.

Fotograaf Pieter Boersma heeft van drie negatievencollecties 
digitale contactafdrukken gemaakt, waardoor deze nu een-
voudig te raadplegen zijn. Het gaat hier om het werk van de 
fotografen Egbert de Bloeme, Rob Sötemann en Dirk Renes.

Vraag het aan het Jazzarchief
Studenten, wetenschappelijk onderzoekers, journalisten, 

auteurs, verzamelaars, programmamakers en andere geïnte-
resseerden in de Nederlandse jazz weten het NJA doorlopend 
te vinden met hun informatievragen en wenden zich tot het 
NJA-kantoor en tot collectiebeheerder Ditmer Weertman bij 
de Universiteit van Amsterdam. 
Dit leidt in 2020 tot circa: 
•  120 (substantiële) informatieverzoeken
•  29 bezoekers (toch nog, ondanks corona)
•  140 digitale leveringen van een of meerdere items. Het gaat 
hierbij vooral om foto’s en audiomateriaal (opnamen van lp’s 
of van concerten)

voormalig trombonist van het Willem Breuker Kollektief. 
Van één exemplaar uit Breukers nalatenschap heeft Hunne-
kink door zijn onderbuurvrouw Sonja Besselink mondkapjes 
laten maken.

Een hoogtepunt is de verwerving van het persoonlijke archief 
van zangeres Ann Burton (1933-1989). Via haar neef Amnon 
Rafalowicz komt deze unieke collectie op 13 maart 2020, 
ruim dertig jaar na Burtons overlijden, terecht op de plek 
waar hij hoort: op de planken van het NJA. De dozen zijn 
na haar overlijden gesloten en worden pas zoveel jaar na dato 
voor het eerst geopend: iets dat wij vrijwel nooit meemaken.

Deze collectie leidt later in het jaar tot de release van 
Early Blue, een cd met een zorgvuldige selectie opnamen uit 
de eerste tien jaar van Ann Burtons carrière. Het leeuwendeel 
van die opnamen komt van tapes en lakplaten uit haar eigen 
archief. Amnon Rafalowicz ondersteunt dit project tevens 
met een financiële bijdrage. 

Hoewel de bladmuziek van bandleider/saxofonist Willem 
Breuker bij het NMI (Nederlands Muziek Instituut) ligt, 
ontvangen we van het Willem Breuker Kollektief/BVHaast 
een fors archief van 14 meter lengte. Daarin zitten foto’s, 
audio (lp, cd), geluidsbanden (masters), documentatie en een 
verzameling Klap op de Vuurpijl. 

Van de Instant Composers Pool (ICP) ontvangen we een 
bescheiden collectie geluidsdragers: circa 15 banden met 
opnamen van ICP-groepen.

Verwerking
Idealiter werken diverse vrijwilligers aan het toegankelijk 
maken van onze collectie, maar door de beperkingen rond 
corona en het nieuwe fenomeen thuiswerken houden de 
werkzaamheden op locatie bij de Universiteit van Amsterdam 
en op het NJA-kantoor in het Muziekgebouw aan het IJ al 
snel op. 

In zeer beperkte mate worden cd’s en boeken vanuit huis 
ingevoerd in ons catalogussysteem door vrijwilliger Egbert 
Tillema. Nico Spijker werkt thuis aan de eerder genoemde 
Collectie Louis van Dijk en bereidt deze voor op overdracht 

Albums
In 2020 brengt het NJA ook weer albums uit. In het voorjaar 
verschijnt Rob Pronk: The Bebop Years. Het is de ultieme 
aanvulling op Jazz Behind The Dikes en Jazz From Holland, 
twee inmiddels legendarische lp-producties uit de jaren 
vijftig van de vorige eeuw. Op die albums ontbrak het Rob 
Pronk-sextet, wat merkwaardig mag worden genoemd. 

Op onze nieuwe cd staan drie unieke studiosessies uit 
1957 van trompettist-pianist Pronk, die in later jaren furore 
maakte als arrangeur en orkestleider in Duitsland en jaren-
lang voor het Metropole Orkest stond. De medespelenden 
horen allen tot de elite van de Nederjazz in die dagen: Ack 
en Jerry van Rooyen, Ruud Brink, Herman Schoonderwalt, 
Harry Verbeke, Toon van Vliet, Dick van der Capellen, 
Ruud Jacobs en Cees See. De cd bevat bonustracks waarop 
Zoot Sims en Frank Rosolino te horen zijn, en tot slot de 
verrassende zangeres Babes Pronk, de zus van Rob Pronk. 
De laatste overlevende van al deze jazzgrootheden is Ack van 
Rooyen, die dit jaar eindelijk de BUMA Boy Edgar Prijs 
wint. Hij uit zijn waardering voor onze release met de woor-
den: ‘Zo zie je maar weer hoe belangrijk het NJA is: deze 
muziek is nog steeds verrassend goed te pruimen.’ 

De cd Early Blue met de vroegste opnamen van zangeres 
Ann Burton verschijnt aan het einde van het jaar. Het is een 
album met uniek materiaal uit het persoonlijke archief van 
Ann Burton dat in maart aan het Nederlands Jazz Archief 
werd overgedragen. De cd bevat onder meer de eerste opna-
men die ooit van haar zijn gemaakt en de muziek van haar 
op Decca verschenen debuut-ep uit 1965. De status die Ann 
Burton in de Nederlandse jazz-scene genoot, mag blijken 
uit de imposante reeks begeleiders op dit verzamelalbum: 
Frans Elsen, Louis van Dijk, Peter Nieuwerf, Don Gais, Jan 
Huydts, Mat Mathews en orkesten als de Down Town Jazz 
Band en het Metropole Orkest. De eerste persing van 1000 
stuks raakt in de laatste maanden van het jaar uitverkocht 
en wordt ook in Japan gedistribueerd, waar Ann Burton 
nog altijd in één adem wordt genoemd met de grootste jazz-
zangeressen ter wereld.
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Gulle bijdragen uit onze Jazzvriendenkring en van een 
anonieme sponsor, alsmede het speurwerk en de inzet van de 
producers Frank Jochemsen en Bert Vuijsje, maken de cd-
releases wederom mogelijk. Ondersteuning wordt geleverd 
door Ditmer Weertman en Arne Wolfswinkel. 

De klapper van het jaar is de release van de 3-lp-set en 
dubbel-cd Rollins in Holland. Een co-productie met het 
Amerikaanse Resonance Records. Twee unieke vondsten in 
ons audio-archief leiden tot een wereldwijd gedistribueerd en 
door Sonny Rollins zelf geautoriseerd volwaardig album van 
de maestro, begeleid door bassist Ruud Jacobs en drummer 
Han Bennink. De opnamen werden gemaakt tijdens Rollins’ 
kortstondige verblijf in Nederland in mei 1967 en het trio 
is te horen in een volkomen onbekend gebleven studiosessie 
(in stereo opgenomen in VARA-studio 5), in de Go-Go Club 
van Rita Reys en Pim Jacobs te Oud-Loosdrecht (hoogwaar-
dig geluid van een verloren televisie-uitzending) en tijdens 
hun vuurdoop in de Akademie voor Beeldende Kunsten te 
Arnhem (een zaalopname die nu beter klinkt dan ooit).

De kranten staan er vol van. Het NJA-kantoor verzorgt de 
Nederlandse promotie en realiseert aldus de persaandacht in 
de Volkskrant, Trouw, NRC Handelsblad, alle regiokranten 
en een cover-story in jazzglossy Jazzism. Tevens was de uit-
gave van het album tot tweemaal toe reden om de muziek op 
NPO Radio 1 te draaien en er uitgebreid bij stil te staan. 

Dat alles leidde tot een overstelpende hoeveelheid 
bestellingen van de cd-versie, die we op website te koop 
konden aanbieden. En dan hebben we het nog niet over 
de internationale media, die over elkaar heen buitelden 
met superlatieven om duidelijk te maken hoe relevant deze 
vondst is. Een klapper van jewelste dus, zeer welkom in het 
toch enigszins met een grauwsluier overdekte jaar 2020. We 
beraden ons alweer hoe we dit absolute hoogtepunt in de 
toekomst kunnen overtreffen.

Jazz Bulletin 
Vier edities van Jazz Bulletin, ‘het zinnigste jazzblad van 
Nederland’, worden dit jaar weer exclusief toegestuurd aan 
onze Jazzvrienden en staan als altijd in het teken van de 

actualiteit en de historie van de Nederlandse jazz. 
Om de veertigste verjaardag van het NJA luister bij te 

zetten, verschijnt het blad dit jaar voor het eerst in full color, 
na 115 nummers in zwart-wit. Een behoorlijke opfrisser in 
vorm, waarmee het NJA weer een stap in de richting van 
een duurzame toekomst zet. In dit licht willen we graag 
onze vormgeefster Katja Vercouteren bij naam noemen: zij 
volvoert de praktische kant van de kleurtransitie grotendeels 
in haar eigen tijd en doet dat vol enthousiasme.

In elk nummer interviewt Boris Lemereis een jong jazz-
talent: achtereenvolgens trompettist Ian Cleaver, saxofoniste 
Stephanie Francke, drummer Bart-Jan Hogenhuis en pianist 
Robert Koemans. 

Trompettist en docent aan het Koninklijk Conservato-
rium Jarmo Hoogendijk levert een feature over Buma Boy 
Edgar Prijswinnaar Ack van Rooyen. Rudie Kagie graaft 
in de collectie van Ann Burton en schrijft een tweedelig 
biografisch portret van de ten onrechte enigszins vergeten 
Nederlandse zangeres. Saxofonist en docent Ben van den 
Dungen neemt de vaste column van Benjamin Herman over, 
en in de estafette-column komen achtereenvolgens bassist 
Jasper Somsen, drummer Pieter Bast, saxofonist Paul van 
Kemenade en pianist Jasper van ’t Hof aan het woord.  

Volkskrant-journalist Erik van den Berg vervolgt zijn 
boeiende serie JazzLit, over jazz in de Nederlandse literatuur. 

Jan Kelder, de maker van onze gefilmde serie Jazzportret-
ten, voegt zich bij het team van schrijvers en tekent de 
levensverhalen op van saxofonist Toon Roos, drummer Joost 
Lijbaart, basgitarist/orkestleider Vincent Henar en klarinettist 
en (oud-)leider van de Dutch Swing College Band Bob Kaper.

Jazzhelden
Doordat de muzikale wereld gedurende het grootste 
gedeelte van het jaar heeft stilgelegen, kwam ook Jazzhelden 
Live, onze koppeling van Jazzhelden.nl aan de actualiteit, 
grotendeels tot stilstand. Het kantoor heeft zich in de zomer 
beziggehouden met een subsidie-aanvraag ten behoeve van 
het ‘levend houden’ van Jazzhelden.nl 

We verwachten per zomer 2021 de eerste activiteiten voor 
dit project te gaan uitvoeren. 

Vriendenkring
De steun van onze Jazzvrienden is van levensbelang voor het 
Nederlands Jazz Archief. Jaarlijks organiseren we voor hen 
de Vriendendag. De 2020 editie staat zo goed als klaar als 
de corona-pandemie roet in het eten gooit en we de in juni 
geplande dag moeten cancelen.

Vriendendag
De achtste editie van de NJA Vriendendag was wegens groot 
succes wederom gepland in de roemruchte Studio 8 in het 
Muziekcentrum van de Omroep te Hilversum (voorheen het 
VARA-gebouw). Er was een gevarieerd programma samenge-
steld met onder anderen de net 80-jarige Pierre Courbois als 
hoofdgast, de lancering van het gloednieuwe Jazzportret van 
saxofonist Ferdinand Povel, het trio van Maarten Hogenhuis, 
zangeres Anna Serierse, een informatieve presentatie van 
de (toen nog) lopende zoektocht naar materialen rond de 
release Rollins in Holland, hoogleraar Walter van de Leur en 
bijzondere jazzvideo’s en posters uit onze eigen collectie. Het 
Jazzportret van Ferdinand Povel besluiten we alsnog te relea-
sen op het moment dat de maatschappij volledig tot stilstand 
is gekomen door corona. De reacties daarop zijn behoorlijk 
overweldigend.

Werving
Door regelmatige promotie van het NJA in de sociale media, 
een wervende flyer in onze cd-uitgaven en enige aanwezig-
heid op evenementen ontvangen we de nodige aanvragen 
voor een kennismakingsnummer van Jazz Bulletin, dat we 
samen met onze vernieuwde informatiebrochure toesturen. 
Dankzij deze continue wervingsactiviteiten compenseert de 
groei van het aantal Jazzvrienden de afname (door opzegging 
of overlijden) en is het Vriendenbestand dit jaar weer licht 
gestegen tot 1228.

De geweldige aandacht in de pers voor de release van 
Rollins in Holland in december genereert in 2020 al nieuwe 
Vrienden en zal ons in 2021 naar alle waarschijnlijk een 
stevige aanwas opleveren.

Samenwerkingen
Dutch Jazz Heritage 
De concertcyclus Dutch Jazz Heritage is (sinds november 
2018) een samenwerkingsproject met het Jazz Orchestra of 
the Concertgebouw. Al ruim twee jaar staan we per seizoen 
met drie concerten in de Kleine Zaal van het Amsterdamse 
Concertgebouw (en daarnaast elders in Nederland, in 
Utrecht, Rotterdam en Den Haag) en wordt de muziek van 
cd’s uit onze serie Jazz at the Concertgebouw in eigentijdse 
uitvoeringen door het JOC opnieuw tot leven gebracht. Dit 
jaar hebben we slechts enkele concerten kunnen uitvoeren 
in zalen die door de corona-beperkingen minimaal gevuld 
waren.

Jazzjournalist Bert Vuijsje plaatst, als ervaringsdeskundige, 
de muziek in een context. Met het vertonen van foto’s, 
video’s en knipsels haalt hij zijn persoonlijke herinneringen 
op. Een bijzondere toevoeging is zanger/pianist Ruben 
Hein die voor het Count Basie-concert in de huid kruipt 
van Frank Sinatra, als de band een uitstapje maakt naar het 
legendarische concert van Count Basie en Frank Sinatra in 
casino The Sands, in Las Vegas. Zangeressen Marjorie Barnes 
en jong talent Anna Serierse kruipen in de huid van Ella 
Fitzgerald, en Ruud Breuls schittert in enkele reprises van het 
Miles Davis-concert.

Podcast
In de loop van het jaar ontwikkelt het NJA samen met het 
Jazz Orchestra of the Concertgebouw* een vijfdelige podcast-
serie van telkens een uur. We duiken voor elke aflevering in 
het leven en het werk van jazzlegendes die in de jaren vijftig 
en zestig van de vorige eeuw concerten gaven in Schevenin-
gen en Amsterdam. Van Thelonious Monk tot Chet Baker, in 
elke aflevering gaan we terug naar de plek waar het allemaal 
plaatsvond: het Amsterdamse Concertgebouw.  We spreken 
met musici als Ruud Breuls, Anna Serierse, Jan Menu, 
Rob & Sebastiaan van Bavel, met bijzondere gasten zoals 
ooggetuige Bert Vuijsje, maar ook met zangpedagoge Ineke 
Heijliger en journalist Mathijs de Groot.

De presentatie is in handen van NJA-medewerker Frank 
Jochemsen en de podcasts komen in de loop van 2021 
beschikbaar.
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* Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw wordt gesteund 
door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Fonds Podi-
umkunsten.

Tentoonstellingen
Drummer en graficus Victor de Boo stelt voor een boekhan-
del in zijn buurt een tentoonstelling samen rond het thema 
Nederlandse Jazz. Hoewel het depot waar onze collectie staat 
dit jaar grotendeels gesloten is, kunnen we met veel plezier 
toch enkele leuke materialen leveren die enige tijd in de 
Jazzetalage van de Amsterdamse boekhandel Metamorfose 
staan.

Internationale activiteiten 
Waar vorig jaar voorzitter Anton Kok nog acte de présence 
kon geven op de jaarlijks door het European Jazz Network 
georganiseerde meeting van jazzarchieven, festivals en podia, 
hebben door bovengenoemde beperkingen de internationale 
activiteiten stilgelegen.

Wel zijn de genoemde albumuitgaven van Sonny Rollins 
en Ann Burton wereldwijd gedistribueerd en besproken, 
hetgeen voortkomt uit onze internationale contacten en ons 
ook enige nieuwe internationale contacten oplevert. 

Subsidiëring
Waar het NJA in 2019 nog kon profiteren van een subsidie 
van het Prins Bernard Cultuurfonds, was dat dit jaar 
helaas anders en gingen we zonder overheidssteun of steun 
van fondsen het jaar door. Wel hebben we ingezet op de 
aanvragen voor nieuwe activiteiten en producten die we in 
2021 willen ontwikkelen. Al in 2020 worden ons daarvoor 
de eerste toezeggingen gedaan door Stichting Zabawas en het 
Prins Bernhard Cultuurfonds

Financiële stabiliteit
Het jaar 2020 wordt afgesloten met een duidelijke min, 
veroorzaakt door eenmalige, onvoorziene personele ontwik-
kelingen en een investering in fondsenwerving voor activitei-
ten in 2021.

Het NJA staat er financieel gezien nog steeds niet goed 
voor, maar heeft in de afgelopen jaren wel aangetoond dat 
het met steun van de Vrienden, grotere donateurs en de 
fondsen en niet te vergeten de ruime onbezoldigde inzet van 
vele vrijwilligers, zelfstandig kan blijven opereren. Voor de 
verdere ontwikkeling van het NJA is het van belang dat wij 
in de nabije toekomst aanspraak kunnen maken op structu-
rele 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.

In 2020 is definitief besloten tot het toekennen van extra 
structurele subsidie van € 500.000 aan erfgoedmiddelen 
(beheer en behoud), zodat ook de collectie van het NJA 
duurzaam kan worden bewaard en ook nieuwe jazzverzame-
lingen kunnen worden aangenomen. 

Het NJA is onderdeel van een consortium samen met 
Stichting Omroepmuziek, Muziekweb, Instituut voor Beeld 
& Geluid, TIN, de Theatermaker en Allard Pierson. Dit 
consortium heeft een BIS-aanvraag gedaan voor een nieuwe 
(digitale) netwerk- en platformfunctie sectorcollecties 
podiumkunsten (Podiumkunst.net). Deze BIS aanvraag is 
inmiddels goedgekeurd door het ministerie van OC&W.

De hoop en verwachting is dat zal leiden tot incidentele 
projectfinanciering ten behoeve van het NJA.

Organisatie
Hoewel in mindere mate dan in 2019, heeft het NJA zowel 
op kantoor als bij Bijzondere Collecties werk kunnen verzet-
ten dankzij de hulp van onze vrijwilligers. Het bestuur blijft 
ongewijzigd.
Eind 2018 werd Paul Gompes getroffen door een persoon-
lijke tragedie waardoor hij per direct zijn werkzaamheden 
moest staken. Tot overmaat van ramp liet zijn gezondheid 

hem daarna tijdelijk in de steek, wat zijn terugkeer in zijn 
functie mede ernstig bemoeilijkte. Daarop hebben Paul en 
het bestuur van het NJA gezamenlijk besloten het dienst-
verband te beëindigen. Per 1 januari 2021 legt Paul Gompes 
zijn functie neer. Hij laat een organisatie achter die immer 
enthousiast, positief en door het Nederlandse jazzerfgoed 
geïnspireerd zal voortgaan. Dat doen we op de weg die door 
Paul is ingeslagen en we hopen (en weten) dat hij zich zal 
blijven inzetten voor de Nederlandse jazz-scene, onder meer 
als medewerker van Jazz Bulletin.

Gedurende het gehele jaar 2020 is het kantoor gerund 
door Jan Brouwer en Frank Jochemsen. Beiden houden zich 
bezig met alle lopende (administratieve) zaken, projecten en 
het ‘programmeren op de collectie’. Daar waar noodzakelijk 
worden ze ondersteund door een dagelijks bestuur, bestaande 
uit Anton Kok en Paul Michielsen.

De mensen

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
Eke Hagedoorn (eindcorrectie) 
Katja Vercouteren (ontwerp)

Allard Pierson – de Bijzondere Collecties  
van de Universiteit van Amsterdam
Ditmer Weertman 
Liselotte Salters

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

Speciale dank aan
The Brook Foundation 
Stichting Will en Rita Jaeger Fonds

Onze partners
Bimhuis
Muziekcollecties Allard Pierson,  
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ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019

VLOTTENDE ACTIVA

1. VORDERINGEN 21.459 49.080

2. LIQUIDE MIDDELEN 179.955 177.080

201.414 226.160

TOTAAL ACTIVA 201.414 226.160

PASSIVA

31-12-2020 31-12-2019

EIGEN VERMOGEN

3. ALGEMENE RESERVE 12.800 23.204

4. CONTINUITEITSRESERVE 116.638 116.638

5. BESTEMMINGSRESERVES 54.206 70.676

183.644 210.518

6. KORTLOPENDE SCHULDEN 17.770 15.642

TOTAAL PASSIVA 201.414 226.160

       

 

BE
EL

D
 E

N
 G

EL
U

ID



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

0
2

0 

12

                

BATEN

2020
REALISATIE

2020
BEGROOT

2019
REALISATIE

CD INKOMSTEN

VRIENDEN / OVERIGE 37.571 15.000 12.253

VIA DISTRIBUTEUR  4.131 5.000 4.716

LICENTIEOPBRENGSTEN 12.732 13.500 0

VIA DETAILHANDEL 7.639 5.000 2.750

TOTAAL CD INKOMSTEN 62.073 38.500 19.719

VRIENDEN

JAARBIJDRAGEN VRIENDEN 83.934 81.000 84.888

OPBRENGSTEN VRIENDENDAG 0 2.500 2.936

TOTAAL VRIENDEN 83.934 83.500 87.824

OVERIGE OMZET   

OMZET JAZZHELDEN 700 0 0

GELEVERDE DIENSTEN 4.215 0 400

OVERIGE OMZET 2.882 0 0

TOTAAL OVERIGE OMZET 7.797 0 400

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

DONATIES MET DOEL 16.000 15.000 14.500

PARTICULIERE GEVERS 14.505 12.000 20.750

PRINS BERNHARD CULTUURFONDS 0 17.500 17.500

AMSTERDAMS FONDS VOOR DE KUNST 0 0 6.000

PROJECTEN EN OVERIGEN 0 20.000 0

TOTAAL SUBSIDIES EN BIJDRAGEN 30.505 64.500 58.750

TOTALE BATEN 184.309 186.500 166.693

LASTEN

2020
WERKELIJK

2020
BEGROOT

2019
WERKELIJK

BEHEERLASTEN

7. PERSONEELSLASTEN 36.624 24.000 16.628

8. HUISVESTINGSKOSTEN KANTOOR 9.432 10.000 9.275

9. KANTOORKOSTEN 17.448 20.000 18.470

TOTAAL BEHEERLASTEN 63.504 54.000 44.373

ACTIVITEITENLASTEN

10. PERSONEELSLASTEN 71.581 92.000 49.883

11.  VASTE ACTIVITEITENLASTEN 55.934 53.700 40.519

12. INCIDENTELE ACTIVITEITENLASTEN 2.234 15.000 9.817

13.   FONDSENWERVING EN  
ONTWIKKELING 17.921 5.000 21.509

TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN 147.679 165.700 121.728

TOTALE LASTEN 211.183 219.700 166.101

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -26.874 -33.200 592

RENTEBATEN EN RENTELASTEN 0 0 0

RESULTAAT -26.874 -33.200 592

RESULTAATBESTEMMING

MUTATIE ALGEMENE RESERVE -10.404 592

ONTTREKKING AAN DE RESERVE
FONDSEWERVING CAMPAGNES -16.470 0

TOTAAL -26.874 592

EX
PL

O
IT

A
TI

ER
EK

EN
IN

G
 2

02
0 



N
E

D
E

R
LA

N
D

S 
JA

Z
Z

 A
RC

H
IE

F

15

JA
A

RV
E

R
S

LA
G

  
2

0
2

0 

14

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 activitei-
ten die hiermee worden ondernomen. Daarom heeft het be-
stuur 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 erminderd 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 (part-
time) 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 2021  
€ 795 per maand.

Bestemming van het resultaat
Het bestuur heeft besloten om het exploitatieresultaat als 
volgt te bestemmen:
•  exploitatieresultaat 2020  - € 26.874
•  onttrekking aan bestemmingsreserve fondsenwerving 

campagnes € 16.470
•  onttrekking aan de algemene reserve € 10.404.

De stand van het eigen vermogen per 31 december 2020 
bedraagt € 183.644.

Overzicht van bestemmingsreserves per 31 december 2020
•  fondsenwerving campagnes € 23.530
•  conservering en ontsluiting € 30.676
•  totaal bestemmingsreserves per 31 december 2020  

€ 54.206
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N Statutaire naam en doelstelling van  

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, on-
derdeel van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving. De jaar-
rekening 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

31-12-2020 31-12-2019

DEBITEUREN 12.459 663

OMZETBELASTING 0 4.417

NOG TE ONTVANGEN SUBSIDIES AFK 9.000 9.000

NOG TE ONTVANGEN SUBSIDIE PBF 0 35.000

21.459 49.080

2. LIQUIDE MIDDELEN

ING 13.785 9.970

ING VERMOGENSSPAARREKENING 166.170 167.110

179.955 177.080

De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.

PASSIVA

31-12-2020 31-12-2019

3. ALGEMENE RESERVE

ALGEMENE RESERVE PER 1 JANUARI 23.204 22.612

MUTATIE BOEKJAAR -10.404 592

12.800 23.204

4. CONTINUÏTEITSRESERVE

STAND PER 1 JANUARI 116.638 116.638

MUTATIE BOEKJAAR 0 0

116.638 116.638

5. BESTEMMINGSRESERVES

STAND PER 1 JANUARI 70.676 70.676

MUTATIE BOEKJAAR -16.470 0

54.206 70.676

VERVOLG PASSIVA

31-12-2020 31-12-2019

6. KORTLOPENDE SCHULDEN

CREDITEUREN 4.242 7.786

BELASTINGEN EN PREMIES 8.003 0

NOG TE BETALEN PRODUCTIEKOSTEN 79 2.897

NOG TE BETALEN ADMINISTRATIEKOSTEN 1000 1.000

VOORUIT ONTVANGEN  
BIJDRAGEN EN DONATIES 1.363 0

NOG TE BETALEN VAKANTIETOESLAG 3.083 3.959

17.770 15.642
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De schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

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 2021  
€ 795 per maand.

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

2020
REALISATIE

2020
BEGROTING

2019
REALISATIE

7. PERSONEELSLASTEN BEHEER 36.624 24.000 16.628

8. HUISVESTINGSKOSTEN KANTOOR 

HUUR KANTOOR EN OPSLAG 9.432 10.000 9.275

9.KANTOORKOSTEN

KANTOORBENODIGDHEDEN 1.096 908

TELEFOON 745 785

PORTI EN VERZENDING 3.501 2.754 

DRUKWERK 512 901

AUTOMATISERING / ICT 3.368 3.220

VERZEKERINGEN 565 802

ABONNEMENTEN EN CONTRIBUTIES 1.371 1.501

REPRESENTATIE 3 297

REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN 115 305

INTERNATIONALE REIS- EN  
VERBLIJFSKOSTEN 239 852

BESTUURSKOSTEN 101 2.647

ADMINISTRATIEKOSTEN 5.129 2.851

BANKKOSTEN 565 655

OVERIGE ALGEMENE BEDRIJFSLASTEN 138 – 8

17.448 20.000 18.470

10. PERSONEELSLASTEN ACTIVITEITEN

SALARISKOSTEN NJA 71.581 92.000 49.883

LASTEN VERVOLG

2020
REALISATIE

2020
BEGROTING

2019
REALISATIE

11. VASTE ACTIVITEITENLASTEN

VRIENDENDAG 0 3.700 4.136

MARKETING EN PROMOTIE 1.144 0

DOOR TE BEREKENEN KOSTEN DERDEN 0 46

JAZZHELDEN 1.536 3.169

COLLECTIEWERK 759 1.416

ACTIVITEITEN DOORBEREKEND AAN PROJECT 0 – 6.582

JAZZ BULLETIN

– HONARARIA 12.800 12.492

– PRODUCTIEKOSTEN 18.592 15.908

TOTAAL JAZZBULLETIN 31.392 33.000 28.400

KOSTEN CD 

– HONARARIA 1.500 600

– PRODUCTIEKOSTEN 18.062 9.344

– RESTAURATIE 1.550 0

TOTAAL KOSTEN CD 21.112 17.000 9.934

55.943 53.700 40.519

12. INCIDENTELE ACTIVITEITENLASTEN 

JOC CONCERTEN, LUISTER-, LEERAVONDEN 2.234 5.000 9.817

JAZZPORTAL / JAZZPORTRETTEN 0 10.000 0

2.234 15.000 9.817

13.  FONDSENWERVING + ONTWIKKELING 

WEBSITE (ONTWIKKELING) 500 381

FONDSENWERVING

– HONARARIA 16.470 0

– CAMPAGNES 951 408

TOTAAL FONDSENWERVING 17.421 408

KOSTEN ONTWIKKELINGSPLAN PBCF 0 20.720

17.921 5.000 21.509
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P. Michielsen, penningmeester

Bestuur
Amsterdam, juni 2021

A. Kok, voorzitter



Piet Heinkade 5
 1019 BR Amsterdam 
020 519 1816 
info@jazzarchief.nl 
www.jazzarchief.nl

   nederlands
 jazz
 archief



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
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