ANBI en Voordelen Geefwet
Stichting Cello8ctet Amsterdam is aangemerkt als goed doel met ANBI-status,
een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in:
 dat u als vriend en donateur fiscaal gunstig kunt geven: u kunt uw gift in
principe van de inkomstenbelasting aftrekken. Hierdoor schenkt u
Cello8ctet Amsterdam meer dan dat het u netto kost.
 dat Stichting Cello8ctet Amsterdam geen schenkbelasting hoeft te betalen
over uw gift, en geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.
Als donateur steunt u Cello8ctet Amsterdam structureel en kunt u profiteren van
de fiscale voordelen van de Geefwet. Met de Geefwet wil de overheid het geven
aan cultuur stimuleren. In de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen
periodieke en eenmalige schenkingen. Door de zogenaamde 'multiplier' is het
bovendien mogelijk om een extra bedrag af te trekken van de
inkomstenbelasting. Deze multiplier geldt tot en met 2016. Omdat bij de
eenmalige gift een drempel geldt van 1% is het nog aantrekkelijker om te kiezen
voor een periodieke schenking.
Periodieke schenkingen zijn geheel aftrekbaar. Hiervoor gelden geen drempels
en maximumbedragen. Door de multiplier kunt u 5 jaar lang een extra bedrag tot
maximaal € 1.250 in aftrek brengen in de inkomstenbelasting.
De periodieke schenking is zeer eenvoudig te realiseren door de volmacht te
downloaden. De schenking wordt vastgelegd bij de notaris voor een periode van
minimaal 5 jaar.
Eenmalige schenkingen zijn beperkt aftrekbaar. Dat deel van de totale giften
dat op jaarbasis hoger is dan 1% (tot maximaal 10%) van uw verzamelinkomen
komt voor aftrek in aanmerking. Door de multiplier kunt u een extra aftrek van
25% claimen van het bedrag dat u daadwerkelijk geschonken heeft, tot een
maximum van € 5000 (extra aftrek: € 1250)

Adres, fiscaal nummer en bestuurleden
Stichting Cello Octet Conjuncto Ibérico
Postbus 10988
1001 EZ Amsterdam
RSIN:
Fiscaal nummer: 8053 25 220
Het Bestuur
Lucas Hendriks, bestuursvoorzitter
Tom Schramm, penningmeester
Rob Hagendijk, secretaris
Ilonka van den Bercken

Doelstelling van de ANBI
De Stichting heeft ten doel: het bevorderen van het uitvoeren van muziek voor
cello octet, het bevorderen van het creëren van nieuw werk voor cello octet, het
bevorderen van het arrangeren van werken voor cello octet. Deze drie
doelstellingen in het algemeen en door en voor "Conjunto Ibérico" in het
bijzonder en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords
mee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:
Het beleid van de Stichting Cello Octet Conjuncto Ibérico kan als volgt worden
samengevat:
Stichting Cello8ctet Amsterdam organiseert concerten en voorstellingen
Algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond
Geen winstoogmerk
Financieel

Verslag over uitgeoefende activiteiten 2012-2014
De afgelopen jaren is de stichting Cello Octet Conjuncto Ibérico continu bezig
geweest zichzelf te vernieuwen en nieuwe paden te ontdekken en in te slaan.
Zwijgende film
In 2012 en 2013 heeft het octet Cello8ctet Amsterdam haar SILENT CINEMA
project gepresenteerd, een Russisch zwijgende filmprogramma. Daarin is het octet tot
een waar cinema orkest getransformeerd, met alle klankkleuren en effecten die de
films van de jaren 1900-1930 tot leven brachten. Charlie Chaplin, die behalve een
geniaal acteur ook filmmuziekcomponist was en cello speelde, inspireerde de cellisten
van het octet daartoe. Nederlands’ coryfee van de zwijgende-film, Maud Nelissen,
schreef de originele muziekscores.
Het octet heeft zwijgende film als actuele podiumkunst gebracht en het programma in
concertzalen en filmhuizen uitgevoerd.
Kindervoorstellingen en educatieprojecten
In 2012 hebben we een muziekvoorstelling gemaakt voor kinderen vanaf 5 jaar.
De regisseur is Dagmar Slagmolen en de voorstelling is gemaakt in
samenwerking met coproductiepartner Oorkaan. Seizoen 2013/14 gaan we met
deze voorstelling op tour door heel Nederland. We vinden het belangrijk dat
kinderen de kracht van levende (klassieke) muziek leren kennen. Rondom deze
muziekvoorstelling is het educatieproject „De Bestorming“ voor de groepen 1
t/m 8 van het basisonderwijs.
Succes in ondernemerschap: De CD van Canto Ostinato

In 2012 heeft een van onze cellisten de componist Simeon ten Holt opgezocht.
Het leek ons een geweldig idee om Canto Ostinato te bewerken voor 8 cello’s. De
componist gaf zijn toestemming en in mei 2012 ging de Canto voor 8 cello’s in
première op het Simeon ten Holt festival in Bergen. Het succes was zo groot dat
er steeds meer mensen om een opname vroegen van het stuk. Het octet besloot
daarom om Canto op CD op te nemen en lanceerde een crowdfundingsactie. Door
sponsoring van particulieren en bedrijven en door enkele fondsen is het gelukt
om genoeg geld op te halen om de CD op te nemen. In augustus 2013 volgden de
opnames en de officiële release van de CD was op 20 november 2013. Het cello
octet is heel trots op het resultaat van deze ondernemende ....
Vooruitblik
Het Cello8ctet zal in 2014 weer en belangrijke rol spelen tijdens de Amsterdamse
Cello Biënnale. Er staan uitvoeringen gepland met Capella Amsterdam, met
sopraniste Johannette Zomer en muziektheatergroep Orkater.
Cello8ctet Amsterdam zoekt in het algemeen naar versterking van de
podiumpresentatie door het ontwikkelen van fysiek en theatraal bewustzijn.
Daarom is het octet heel blij om in het seizoen 2014/15 een bijzondere
samenwerking met Orkater aan te gaan. Daarnaast will het octet nieuw publiek
bereiken: toneel- en theaterpubliek kennis laten maken met nieuw
gecomponeerde muziek en Cello8ctet Amsterdam.
Het theaterstuk „Een pure formalieteit“ is gebaseerd op de film „Una pura
formalita“; uit het jaar 1995. De hoofdrollen zullen Pierre Bokma en Porgy
Franssen spelen, de muziek zal Micha Hamel componeren en in samenwerking
met regisseuse Sarah Moeremans een bewerking maken van het script.
In 2010 heeft het octet een zeer succesvolle coproducties gedaan Conny Janssen
Danst. Cello8ctet Amsterdam zal in de toekomst weer een dansgroep als partner
zoeken om een project op te zetten.

Financiële verantwoording
Om te downloaden: Jaarrekening 2012 en 2013

