
 

  

 

Jaarverslag Soudwave 
Collective 
Het nieuwe muziek collectief in Nederland 

 



Organisatie 
Algemene informatie 
Statutaire naam:   SoundWave collective 

Datum van oprichting: 10 november 2020 

E-mail    soundwavecollective70@gmail.com 

KVK:     80839290 

 

Het beleidsplan, nieuws en algemene informatie is terug te vinden op 

https://nl.soundwavecollective.com/. 

 

Bestuur 
Stichting SoundWave collective kent statutair een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor 

het beleid van de stichting, de uitvoering daarvan en de controle daarop. De bestuursleden 

genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten tot een 

vergoeding van reis- en verblijfskosten aan bestuursleden. 

 

Voorzitter    –    Ernestine Stoop 

Secretaris/penningmeester  –    Annoes Hendriks-van der Zande 

Algemeen bestuurslid  –    Henk van der Meulen 

 

Comité van aanbeveling 
Jan Pronk                                                                                                                                

Sneska Quadvlieg-Mihailovic                                                                                                      

Heba El-Kholy  

Eva-Maria Westbroek 

 

Artistiek leider 
Libia Hernandez 
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SoundWave Collective 
De stichting SoundWave collective is opgericht in november 2020. Het SoundWave Collective 

is een nieuw Haags ensemble, opgericht om performance opportunities te creëren voor jonge 

instrumentalisten, zangers en dansers. De stichting ambieert om een cultureel ecosysteem te 

creëren en te koesteren waarin klassieke muziek en muzikanten kunnen gedijen. Een belangrijk 

onderdeel daarvan is een zogeheten muzikaal laboratorium waarin jonge spelers, componisten 

en andere makers de mogelijkheid krijgen om professionele ervaring op te doen, 

samenwerkingen aan te gaan en te verbinden met diverse disciplines. Unieke concerten en 

optredens, met unieke programmering en op unieke locaties staan daarbij centraal. 

 

Doelstellingen  

De stichting heeft zichzelf ten doel gesteld om 3 à 4 projecten per jaar te organiseren. Bij deze 

projecten staat de band met het publiek, maatschappelijke betrokkenheid en een sterkte band 

met de gemeente Den Haag en de politiek centraal.  

 

Om dit te bereiken zoekt het SoundWave collective actief de samenwerking met andere 

kunstdisciplines en unieke locaties. Het SoundWave collective streeft ernaar zo een 

stimulerende omgeving te creëren waar jonge musici zelfstandig, inventief en ondernemend 

kunnen zijn.  

Verslag van het bestuur 
Voor u ziet u het eerste jaarverslag van de stichting SoundWave Collective. De stichting is 

opgericht in de laatste maanden van 2020 en startte daarmee midden in de coronacrisis. Dankzij 

de lockdown hebben er in het boekjaar 2020 nog geen projecten kunnen plaatsvinden. In plaats 

daarvan heeft de stichting zich beziggehouden met het maken van plannen voor de toekomst. 

Hierbij stond het uitdenken van nieuwe projecten en het zoeken naar nieuwe locaties centraal. 

Dit heeft onder anderen geleid tot de volgende projecten: 

 

• Celebrating Saint-Saëns is een uniek project waarin diverse Haagse makers en musici 

bij elkaar worden gebracht: een jonge getalenteerde solist, een jong ambitieus orkest en 

een visual artist, om samen een bijzondere uitvoering te verzorgen van de monumentale 

Symfonie 3 in c mineur (1886, opus 78), bijgenaamd ‘de Orgelsymfonie’, van Camille 

Saint-Saëns. 

• Stravinsky, HipHop en American Song is een afwisselend, gedurfd programma van 

ongeveer een uur met muziek van Igor Stravinsky, George Gershwin en Cole Porter. 

Hip Hop danse artiesten laten zich inspireren door Stravinsky’s “Danses Concertantes”. 

Liedjes van George Gershwin en Cole Porter worden gezongen door de jong 

Nederlands/Amerikaans “crooner, Andrew Toth. 

• Brahms Dubbelconcert is een project waar Johannes Brahms’ laatste monumentale 

symfonische werk het Dubbelconcert in a mineur opus 102 voor viool, cello centraal 

staat. Solisten zijn Ella van Poucke, cello en Mairead Hickey, viool. Geïnspireerd door 

de thema’s van deze compositie, kunnen wij weer contact met elkaar zoeken door 

samenspelen met een grotere groep musici. Interactie, samenwerking, contact, muziek 

maken staan centraal. 

• “L’Histoire du soldat” op de PARADE 2022 

 



Financieel verslag 
In dit gedeelte vindt u het financieel verslag voor 2020. Gezien de datum van oprichting en de 

coronacrisis heeft er in het boekjaar 2020 geen financiële activiteit plaatsgevonden.   

 

Balans 
Balans per 31 december 2020  

31-12-2020 
 

Activa 
  

Debiteuren 0 
 

Overige vorderingen 0 
 

   

Liquide middelen 0 
 

   

Totaal activa 
 

0    

Passiva 
  

Stichtingskapitaal 0 
 

Eigen vermogen 0 
 

   

Crediteuren 0 
 

   

Totaal passiva 
 

0 

 

 

Exploitatierekening 
Exploitatierekening over 2020 

Ontvangsten 
 

 
0   

Uitgaven 
 

 
0   

Resultaat 0 

 

 

Toelichting 
Grondslagen van waardering 

Voorzover niet anders vermeld worden activa opgenomen voor nominale waarde of lagere 

realisatiewaarde en passiva oor nominale waarde. 

 

Toelichting opbrengsten en kosten 

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.  


