
BELEIDSPLAN 2017-2020 
 

De Nederlandse StrijkKwartet Academie (NSKA) is een zelfstandige onderwijsinstelling die sinds 2001 

internationale getalenteerde kwartetten begeleidt naar een florerende en zelfstandige toekomst in 

de internationale podiumkunsten. Onze diverse programma’s zijn vormgegeven in een 

piramidestructuur bestaande uit een brede ‘humuslaag’ van bachelor- en masterkwartetten, 

toewerkend naar een voltijdsopleiding op postacademisch niveau. Kwartetten die deze opleiding 

hebben doorlopen, zoals het Matangi, Ragazze en Dudok, geven nu kleur en gezicht aan de 

veelgeprezen Nederlandse ensemblecultuur. De NSKA vervult de rol van katalysator en de opleiding 

wordt aanbevolen door boegbeelden uit het internationale werkveld zoals het Alban Berg, Borodin 

en Hagen Kwartet. In het kielzog van de opleiding stimuleert de NSKA ook de interesse voor het 

kwartet bij studenten en publiek. 

 

De NSKA ontwikkelt zich doorlopend om vanuit deze missie te anticiperen op het toekomstige 

muzieklandschap en publiek. In dit beleidsplan presenteren wij onze plannen en ambities voor de 

periode 2017-2020. 

 

Wij verheugen ons op de activiteiten van de NSKA en onze kwartetten en zien de toekomst met veel 

plezier en vertrouwen tegemoet. 

 

Bas van Ouwerkerk     Marc Danel 

bestuursvoorzitter     artistiek leider 
 

 

Het Ragazze Kwartet, voormalig NSKA-kwartet. Tekening Carla Baarspul 
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1. Curriculum en Kwartetten 
 

VISIE 

 

De NSKA begeleidt internationale kwartetten naar een florerende en zelfstandige toekomst in de 

internationale podiumkunsten. De opleiding is uniek binnen Europa en bestaat uit een continue 

aaneenschakeling van hoogwaardige programma’s op hbo- en postacademisch niveau. Deze staan 

open voor zowel strijk- als saxofoonkwartetten. Het onderwijs richt zich daarnaast in toenemende 

mate ook op ondersteunende modules. Ieder kwartet ontwikkelt zich tot een goed functionerend 

ensemble met een overtuigend eigen profiel en identiteit. Op deze manier krijgen zij de best 

denkbare basis voor een glansrijke toekomst als professioneel ensemble. 

 

PROGRAMMA’S 

 

Tijdens de periode 2017-2020 blijft de NSKA de volgende programma’s aanbieden: 

 

1) Postacademisch (PA): van oudsher het paradepaardje van de NSKA: een tweejarig voltijds 

traject voor kwartetten waarvan de leden minimaal op masterniveau afgestudeerd zijn. Het 

kwartet ontvangt 4 uur les per week. 

 

2) Bachelor- en Master: vormgegeven en gefinancierd in samenwerking met het 

Conservatorium van Amsterdam (CvA). Masterkwartetten ontvangen per week 3 uur les 

vanuit de NSKA en 1 uur vanuit het CvA. Bachelorstudenten ontvangen ½ uur kwartetles per 

week als aanvulling op hun individuele studie. 

 

3) Kennismaking: een op maat samengesteld programma voor kwartetten op masterniveau die 

niet (meer) studeren aan het CvA en op termijn auditie doen voor het PA-traject.1 

 

4) À la Carte: een op maat samengesteld programma voor kwartetten die afgestudeerd zijn op 

minimaal masterniveau. Veelal zijn dit kwartetten die niet in aanmerking komen voor het PA-

traject, of buitenlandse kwartetten die een verkort lesprogramma volgen bij de NSKA, 

parallel aan dat aan hun eigen conservatorium. De lesuren worden in overleg bepaald. 

 

WERVING EN INSTROOM 

 

Het muzikale niveau op het moment van toelating tot de postacademische opleiding is essentieel 

voor de toekomst van een kwartet. De samenwerking met het CvA in de bachelor- en 

masterprogramma’s heeft hiertoe een belangrijke positieve impuls gegeven. De NSKA vergroot zo 

zijn bekendheid waardoor studenten meer en bewuster kiezen voor een toekomst in de 

kamermuziek. Daarnaast krijgen kwartetten de kans op een vliegende start richting de 

postacademische opleiding. 

 

Door de herinvoering van het Kennismakingstraject houdt de NSKA voeling met kwartetten die op 

termijn in aanmerking kunnen komen voor het PA-traject. De NSKA investeert door het aanbieden 

van lessen, masterclasses en workshops. 
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Ter aanvulling investeert de NSKA de komende jaren in de kwaliteit van de instroom door: 

 

• Het vergroten van onze naamsbekendheid onder studenten op andere conservatoria met 

een goed lopend kamermuziekprogramma, zoals Den Haag, Lyon en Berlijn; 

• Betere scouting via wederzijdse uitwisseling van docenten tussen de NSKA en diverse 

conservatoria als jurylid bij audities en examens; 

• Te investeren in de relatie met zusterinstellingen als het ProQuartet en onze 

masterclassdocenten. Zij spelen een essentiële rol als internationale ambassadeurs om 

talentvolle kwartetten door te sturen; 

• Het Danel Quartet dat 3 seizoenen (2016-2019) in residence in TivoliVredenburg is en via het 

talentprogramma “Rabo Next Stage” masterclasses aan strijkkwartetten vanuit diverse 

Nederlandse conservatoria geeft; 

• Promotiefilms plaatsen op onze eigen sociale media, CvA Online en overige conservatoria die 

zich specialiseren in kwartetonderwijs. 

 

KWARTETTEN 

 

Ten aanzien van de kwartetten, heeft de NSKA voor de huidige periode de volgende ambities: 

 

• Uitbreiding van het postacademische programma met een 2de kwartet waardoor de 

continuïteit en kennisuitwisseling gegarandeerd wordt; 

• Een solide basis van minimaal 4 kwartetten in de bachelor- en masterprogramma’s om een 

hoogwaardige instroom te garanderen richting de postacademische opleiding; 

• Strijkers en saxofoons zijn gelijkwaardig en beide bij voorkeur in alle programma’s 

vertegenwoordigd; 

• Buitenlandse kwartetten zijn in alle programma’s vertegenwoordigd, afhankelijk van het 

aanbod, niveau en financiering. 

 

MUZIEKVAKONDERWIJS 

 

Het muziekvakonderwijs wordt verzorgd door artistiek leider Marc Danel. Indien nodig wordt hij 

geassisteerd door Joachim Eijlander, cellist van het voormalige Rubens Kwartet. Oprichter Stefan 

Metz bouwt zijn lesuren af, maar blijft als adviseur en jurylid nauw betrokken bij de NSKA. 

 

Het onderwijs focust zich qua repertoire op de klassieke periode, met name Haydn en Beethoven. Dit 

blijft het repertoire waar studenten het meest van leren en vormt het kernrepertoire tijdens 

internationale competities. Wat het niveau betreft is het doel dat een postacademisch kwartet in zijn 

2de jaar als kanshebber deelneemt aan toonaangevende internationale competities zoals die in 

Bordeaux. 

 

De NSKA blijft zijn onderwijs vernieuwen en aanpassen aan de eisen die gesteld worden aan de 

musicus van morgen. Tijdens het huidige periode streven wij naar: 

 

• Het aanbieden van specialisaties om kwartetten nog meer de kans te geven een eigen 

identiteit te ontwikkelen. Hierbij valt te denken aan hedendaagse repertoire, Nederlands 
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repertoire en het verkennen van andere disciplines zoals jazz, fusion, dans, (jeugd)theater 

of video. Indien nodig worden hier aparte docenten voor aangetrokken; 

• Aandacht voor kamermuziek in andere bezetting. Een NSKA-kwartet moet moeiteloos 

kunnen samenwerken met een pianist, extra strijker of blazer. Deze module wordt 

aangeboden in de masterfase; 

• Een jaarlijkse onderlinge voorspeelavond: dit vergroot de onderlinge band, bevordert 

kennisuitwisseling en het geven en nemen van feedback. 

 

MASTERCLASSES 

 

Zes keer per jaar nodigt de NSKA een internationaal boegbeeld uit voor een masterclassweekend. 

Alle kwartetten komen hier naar behoefte en beschikbaarheid aan bod. 

 

Alle (afgestudeerde) kwartetten ervaren de masterclasses als een onmisbare aanvulling op de 

reguliere lessen. Het is essentieel om regelmatig andere voeding te ontvangen; de kwartetten leren 

zo filteren en hun eigen keuzes te maken. Doordat een kwartet een week lang gefocust is, is de 

leercurve steil. De afsluitende masterclass op zondagmiddag is openbaar. 

 

Door bezuinigingen is het aantal masterclasses enkele jaren geleden noodgedwongen 

teruggeschroefd van 8 naar 6. De NSKA streeft ernaar om dit binnen deze periode weer terug te 

brengen naar 8. Wij blijven enkel topdocenten uit het internationale werkveld uitnodigen. 

 

De NSKA stimuleert een open blik en moedigt kwartetten aan om ook onderwijs en masterclasses te 

volgen buiten de muren van de NSKA. Te denken valt aan de Int. Chamber Music Campus in 

Weikersheim (D) en de Int. Summer Academy Niedersachsen (D). Ook deelname aan internationale 

competities en concoursen wordt, telkens in overleg tussen het kwartet en artistiek leider Marc 

Danel, sterk gestimuleerd. 

 

AANVULLEND ONDERWIJS 

 

Het samensmeden van vier musici tot een succesvol en zelfstandig functionerend kwartet met een 

volwassen eigen identiteit behelst meer dan het leren spelen van mooie noten. Daarom zet de NSKA 

stevig in op aanvullend onderwijs. De modules behandelen niet alleen muzikaal ondersteunende 

onderwerpen (zoals harmonieleer, esthetica, filosofie en analyse), maar ook zakelijke (zoals 

programmering, podiumpresentatie, marketing, fondsenwerving, crowdfunding, interne organisatie, 

communicatie en sociale media). Gestreefd wordt om een samenwerking op te zetten met de 

Nijenrode School of Business waar kwartetten werken aan een businessplan, SWOT-analyse en hun 

eigen wereld door een andere bril leren bekijken.  

 

Met betrekking tot het aanvullend onderwijs, werkt de NSKA tijdens de komende periode aan: 

 

• Het, deels vraaggestuurd, ontwikkelen van een allround aanbod aan workshops als 

aanvulling op het muziekvakonderwijs, zodat ieder kwartet zich ontwikkelt tot een volwassen 

ensemble met een relevant netwerk; 
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• Het aanbieden van deze workshops aan alle kwartetten (voorheen alleen aan het PA-

kwartet), inclusief reeds afgestudeerde kwartetten; 

• Het opzetten van zogenaamde Expert Meetings waarbij experts uit het veld (inclusief 

afgestudeerde NSKA-kwartetten) vertellen over hun dromen, ervaringen, successen en 

misstappen. Doel van deze interactieve sessies is om de studenten te prikkelen om hun eigen 

droom vorm te geven en handvaten te krijgen om deze te verwezenlijken. Deze meetings 

fungeren tevens als een ontmoetingsmoment tussen de NSKA en de kwartetten onderling 

waarbij kennis en netwerk uitgewisseld worden. 

 

MONITORING EN NAZORG 

 

Vanaf deze beleidsplanperiode zal de NSKA actief contact blijven onderhouden met de afgestudeerde 

kwartetten. Zij zijn onze antennes in het veld omdat zij als geen ander weten hoe het is om als jong 

professioneel ensemble overeind te blijven in de internationale markt. Het zijn daarnaast onze beste 

ambassadeurs en hun succes straalt af op de NSKA. 

 

Relaties werken het best als deze wederkerig zijn. Daarom zijn de afgestudeerde kwartetten altijd 

welkom voor advies, het bijwonen van een workshop, les of aanvullend onderwijs. Deze 

wederkerigheid geldt ook op gebied van PR door gebruik te maken van elkaars netwerken. 

 

Bij dit “leren van elkaar” valt ook lesgeven van generatie op generatie. Zo is het Dudok Kwartet goed 

bekend met het werk van Xenakis en geven zij lessen hierover aan het Cheng Quartet. Het Dudok 

ontvangt in ruil hiervoor masterclasses. 

 

DOELEN 2017-2020 

 

Voor het aanbieden van een opleiding die een zo goed mogelijke basis geeft voor een florerende 

toekomst in de internationale podiumkunsten, heeft de NSKA de volgende doelen: 

 

• Doorlopende verhoging van de muzikale kwaliteit bij toelating tot het PA-programma; 

• Uitbreiding naar 2 PA-kwartetten en een stevige basis in de Bachelor en Master; 

• Maximale kruisbestuiving en kennisoverdracht door gelijkwaardigheid van strijkers en 

saxofoons. Buitenlandse kwartetten bij voorkeur aanwezig in alle programma’s; 

• Het blijven aanbieden van hoogwaardig vakonderwijs door ervaren en gespecialiseerde 

docenten; 

• Het ontwikkelen van specialisaties zoals hedendaags of Nederlands repertoire; 

• Masterclasses: blijven investeren in de kwaliteit van docenten; aantal masterclassweekenden 

omhoog van 6 naar 8 per jaar; kwartetten stimuleren om ook elders masterclasses te volgen; 

• Het, deels vraaggestuurd, aanbieden van workshops en expert meetings voor alle kwartetten 

als aanvulling op het muziekvakonderwijs, zodat ieder kwartet zich ontwikkelt tot een 

volwassen ensemble met een relevant netwerk; 

• Levenslange nazorg en begeleiding van afgestudeerde kwartetten; onze ambassadeurs en 

antennes in het werkveld. Lesgeven van generatie op generatie.  
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2. Partners 
 

CONSERVATORIA 

 

Het Conservatorium van Amsterdam (CvA) is vanaf 2013 een onmisbare partner voor de NSKA. Het 

kwartetonderwijs aan bachelor- en masterstudenten zorgt voor een uitstekend overzicht op het 

talentvolle aanbod. Deze ‘humuslaag’ zorgt er ook voor dat de instroom naar het postacademisch 

onderwijs soepeler en kwalitatief beter is. Het volledige onderwijs in de bachelor- en masterfase 

wordt door het CvA gefinancierd, waarmee het tevens de belangrijkste financiële partner is. 

 

De NSKA is verheugd dat de samenwerkingsovereenkomst met het CvA in het najaar 2017 hernieuwd 

en verstevigd is. Er is goed contact, zowel tussen de docenten als op directieniveau. 

 

De NSKA wil de samenwerking uitbreiden door een betere samenwerking met de afdeling 

Houtblazers (ten bate van de saxofoonkwartetten) en andere disciplines, bijvoorbeeld door 

studenten Compositie nieuw werk te laten schrijven. 

 

De komende jaren zet de NSKA zich in om een gelijksoortige samenwerking op te zetten met de 

conservatoria van Den Haag en Rotterdam. Deze samenwerking biedt de NSKA een beter zicht op het 

landelijke aanbod aan jonge kwartetten en zorgt voor een grotere bekendheid van de NSKA onder 

studenten en docenten. Het zorgt er bovendien voor dat de identiteit van de NSKA niet al te zeer 

verbonden is met die van het CvA. Recent is Nola Exel, coördinator kamermuziek aan Codarts, 

toegetreden tot het bestuur van de NSKA. 

 

KETEN VAN TALENTONTWIKKELING 

 

Goed voorbeeld doet goed volgen. Voor het speelplezier en de motivatie van jonge musici is het 

essentieel om zich in alle fases van zijn ontwikkeling te kunnen laten inspireren. Dit geldt vooral voor 

kamermuziek, waar de route lang en intensief is en volledige toewijding vereist. De NSKA verkent het 

opzetten van een continue keten van talentontwikkeling samen met de Muziekschool Amsterdam en 

de Muziek- en Dansschool Amstelveen. In een later stadium zal ook het Conservatorium van 

Amsterdam hierbij betrokken worden. 

 

DE NSKA IN POSTACADEMISCH VERBAND 

 

Nederland heeft een veelkleurig landschap aan postacademische instellingen waartussen de laatste 

jaren steeds meer samenwerking ontstaat. Te denken valt aan DNOA, Silbersee, het NJO en Oorkaan. 

De NSKA gaat deze samenwerking actief opzoeken om onze kwartetten te prikkelen om over de 

grenzen van de eigen discipline heen te kijken. 

 

DE NSKA IN EUROPEES VERBAND 

 

De gespecialiseerde en hoogwaardige programma’s van de NSKA maken deel uit van het Europese 

onderwijsbestel. De NSKA is lid van de European Chamber Music Teachers Association en beschikt via 

zijn (masterclass)docenten over een groot en relevant netwerk van collega-docenten en 
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conservatoria. Onze oprichters Stefan Metz en Leo Samama spelen hierin nog steeds een 

belangrijke rol. 

 

Om zijn lantaarnfunctie te behouden en het Europese netwerk te versterken steekt de NSKA deze 

periode energie in het actief deelnemen aan internationale congressen (presentaties en netwerken), 

het bezoeken van toonaangevende concoursen, jurering van concoursen door onze docenten, 

blijvende afvaardiging van het postacademisch kwartet op internationale concoursen en voortzetting 

van Pan-Europese samenwerkingsprojecten zoals Opus 20. 

 

PODIA EN FESTIVALS 

 

Via de NSKA krijgen de kwartetten volop gelegenheid om zich te presenteren aan het publiek, 

variërend van de Kleine Zaal van het Concertgebouw, Grachtenfestival of het Internationaal 

Kamermuziekfestival Utrecht tot kamermuziekseries in den lande. Het zijn uitgelezen kansen om 

ervaring op te doen en een eigen professioneel netwerk op te bouwen. Voor de NSKA biedt het 

prachtige kansen om zijn achterban (waaronder het mecenaat) uit te bouwen. De NSKA blijft actief 

contact houden met de relevante podia en festivals en probeert eigen series op te zetten in 

TivoliVredenburg, Enschede en Heerlen. 

 

In januari 2018 vindt de 1ste editie plaats van de Strijkkwartet Biënnale Amsterdam (SQBA). De NSKA 

is vanaf de allereerste aanzet hierbij betrokken geweest en er is goed onderling contact. 

Verschillende (voormalige) NSKA-kwartetten treden op voor een publiek dat breder en jonger is dan 

bij reguliere kamermuziekconcerten. Eén van de reguliere NSKA-masterclasses is in samenwerking 

met de SQBA en er wordt wederzijds PR gemaakt. Tenslotte zullen de NSKA-studenten als vrijwilliger 

aanwezig zijn tijdens de SQBA. Zij leren zo hoe een festivalorganisatie achter de schermen 

functioneert. Bovendien is het een prachtige kans om hun netwerk uit te breiden en te leren van 

collega-musici. 

De NSKA profiteert op al deze manieren van een zwaartepunt aan aandacht voor het kwartetspel. 

Wij hopen dan ook op een bestendige samenwerking. 

 

DOELEN 2017-2020 

 

Ten aanzien van samenwerkingen en partners heeft de NSKA de volgende doelen: 

 

• De samenwerking met het CvA voortzetten en uitbreiden binnen de afdeling Houtblazers en 

Compositie; 

• Een gelijksoortige samenwerking opzetten met de conservatoria van Den Haag / Rotterdam; 

• Het opzetten van een continue keten van talentontwikkeling in de regio Amsterdam van 

muziekschool tot postacademisch onderwijs; 

• De samenwerking opzoeken met collega-postacademische instellingen; 

• Versterking van het Europese verband door actieve deelname aan congressen, concoursen 

en voortzetting van Opus 20; 

• Uitbreiding van de aanwezigheid op podia en festivals (waaronder de SQBA).  
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3. Zichtbaarheid en maatschappelijke inbedding 
 

VISIE 

 

De NSKA is een onderwijsinstelling en het bereiken van een zo groot mogelijk publiek is daarom geen 

primair doel. De algemene maatschappelijke inbedding van de NSKA en waardering van het 

kwartetspel is echter wel gerelateerd aan onze bekendheid. Voor de kwartetten zijn optredens een 

belangrijke springplank voor het opbouwen van een eigen professioneel netwerk. Voor de NSKA zijn 

optredens van direct belang voor de financiering en werving van Vrienden. 

 

MIDDELEN 

 

De marketing wordt binnen de NSKA verzorgd door de zakelijk leider, geassisteerd door een externe 

vormgever en beheerder van de website. De belangrijkste middelen (database, nieuwsbrief, sociale 

media) zijn momenteel verouderd en de PR bestaat uit: 

 

• Posters en flyers, zowel fysiek als digitaal, verspreid onder alle studenten van de afdeling 

Klassiek van het Conservatorium van Amsterdam (CvA) en de algemene ruimtes; 

• Maandelijkse digitale nieuwsbrief verspreid onder 1.500 geïnteresseerden; 

• Incidentele optredens op radio en tv, waaronder Podium Witteman en NTR Matinee Café. In 

het seizoen ’15-’16 speelde een NSKA-kwartet in iedere aflevering van De Tiende van Tijl. 

 

MAATSCHAPPELIJKE PARTNER 

 

Iedereen heeft recht op muziek; daarom brengt Live Music Now (LMN) muziek naar mensen die niet 

in staat zijn om naar de concertzaal te komen: bejaarden, zieken, verslaafden in klinieken, etc. De 

NSKA onderschrijft deze gedachte volledig en gaat een partnerschap aan met LMN. Permanent zullen 

enkele kwartetten hieraan verbonden zijn en elk ongeveer 10 optredens per jaar verzorgen. 

 

DOELEN 2017-2020 

 

Om de zichtbaarheid en inbedding van de NSKA te vergroten, stellen wij ons de volgende doelen: 

 

• Opzetten van een dynamische relatiedatabase, integratie met het donateursbestand inclusief 

mogelijkheden voor database-driven marketing. Voortdurende uitbreiding, onder andere 

door input van de studenten; 

• Reviseren van de website tot een informatief en interactief platform; 

• Nieuw leven blazen in sociale platforms (Facebook, YouTube en twitter). Hierbij aansluiten bij 

de kanalen van het CvA en overige partners; 

• Verjonging en verbreding van het potentiële publiek door specifieke marketing gericht op de 

leerlingen van de muziekscholen waarmee een samenwerking opgezet wordt en hun ouders; 

• Het aangaan van een maatschappelijk partnerschap met Live Music Now; 

• Regelmatige aanwezigheid op radio en tv; 

• Aanwezigheid van de NSKA en kwartetten op streaming platforms (bv classicalplanet.com).  
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4. Financiën 
 

BASISINFRASTRUCTUUR 

 

Vanaf de oprichting in 2001 t/m 2012 is de NSKA structureel ondersteund vanuit het ministerie van 

OCW. Na een overgangsjaar werden de NSKA en vrijwel alle andere postacademische instellingen uit 

deze infrastructuur gezet. Het wegvallen van deze structurele ondersteuning kan niet volledig 

gecompenseerd worden. Hierdoor teert de NSKA, ondanks het verhogen van de inkomsten en 

snijden in secundaire kosten, al vier jaar in op zijn reserves. 

 

De NSKA beschouwt de periode 2017-2020 als een transitieperiode, waarbij het Fonds 

Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst benaderd worden voor projectmatige 

ondersteuning. Op de lange termijn is structurele ondersteuning onontbeerlijk voor een gezonde 

financiële toekomst. In 2019 starten wij met de aanvraag voor de Kunstenplanperiode 2021-2024. 

 

VERMOGENSFONDSEN 

 

Binnen de NSKA is er veel en succesvolle ervaring op het gebied van projectmatige financiering. 

Vanwege de unieke en hoogwaardige opleiding voor jong talent stellen vermogensfondsen 

regelmatig significante bedragen ter beschikking, zowel eenmalig als meerjarig. Het is een smalle en 

risicovolle financiële basis, die momenteel echter van levensbelang is. 

 

De komende jaren richt de NSKA zich vol op vermogensfondsen en familiestichtingen om vanuit een 

gedeelde sociaal-maatschappelijke visie een – bij voorkeur meerjarige - verbinding aan te gaan. De 

NSKA richt zich met name op fondsen voor talentontwikkeling, zoals het Prins Bernhard 

Cultuurfonds, Van Bijlevelt Stichting, Dioraphte, Janivo, Kersjes Fonds, SEC en Zabawas. 

 

MECENAAT 

 

De NSKA realiseert met de geringste middelen een hoogwaardige opleiding waarvan de “output” 

kleur en gezicht geeft aan de veelgeprezen Nederlandse ensemblewereld. Vanwege dit sympathieke 

profiel is de gunfactor bij muziekliefhebbers groot. De NSKA kan bogen op een kleine, maar trouwe 

schare particuliere donateurs. De ongeveer 50 vrienden zijn verenigd in een separate stichting en 

dragen ieder jaar in totaal 8 à 10.000 euro bij (op een huidige begroting van ruim 100.000 euro). 

 

De NSKA is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door 

dit keurmerk zijn giften fiscaal aftrekbaar. 

 

Vanwege het grote onaangeroerde potentieel en door het versterken van het ‘familiegevoel’ durft de 

NSKA de ambitie te hebben om het aantal donateurs te verdubbelen in 2018 en nogmaals in 2020. 

Wij versterken de band door donateurs actiever te betrekken bij onze activiteiten. Een harde kern 

Vrienden wordt benaderd om als ambassadeur te fungeren tijdens wervingsacties binnen hun 

netwerk. Het netwerk van het bestuur speelt hierin ook een grote rol. Ondersteuning wordt 

aantrekkelijker door de wederdienst specifiek en tastbaar te maken. Donateurs kunnen een kwartet, 
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masterclass of docent adopteren. De NSKA heeft deze liefhebbers ook echt iets te bieden, 

waarborgt de toekomst van een hobby van de donateurs, organiseert lezingen en 

huiskamerconcerten. 

 

CROWDFUNDING 

 

Onze studenten gaan zelf een rol spelen in de financiering van hun opleiding. De NSKA maakt hen zo 

bewust van de kosten en organisatie. De studenten gaan in een workshop, onderdeel van het 

aanvullend onderwijs, aan de slag met fondsenwerving in hun eigen netwerk. Dit is een vaardigheid 

die zij in hun hele loopbaan nodig zullen hebben. De ambitie is dat de studenten in 2018-2019 een 

7de masterclass financieren (kosten € 3.000) en vanaf 2019-2020 ook een 8ste masterclass. 

 

ONDERSTEUNING IN NATURA 

 

De NSKA maakt zoveel mogelijk gebruik van diensten in natura. Om deze inspanningen vanuit onze 

partners zichtbaar en inzichtelijk te maken, worden deze voortaan tegen reële waarde 

gekapitaliseerd en vermeld op de begroting en jaarrekening. 

 

De belangrijkste partners zijn nu het Conservatorium van Amsterdam, muziekcentrum 

TivoliVredenburg Utrecht en het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF). Het betreft het ter 

beschikking stellen van zaalruimtes voor de reguliere lessen, masterclasses, audities, examens en 

jubilea (400 uur per jaar), archiefruimte, marketing en bruikleen van instrumenten. Het bestuur en 

Vrienden zorgen voor het onderdak en verzorging van de masterclassdocenten (6 weekenden p.j.). 

 

OPTREDENS 

 

Inkomsten uit optredens vormen nu een marginaal onderdeel van de dekking. Om ondernemerschap 

op het gebied van acquisitie en PR te stimuleren, zijn de verdiensten voortaan voor de kwartetten. 

De NSKA spant zich in voor het vergroten van het aantal optredens, met name die in de grote zalen 

(lunchconcerten), festivals en biënnales. 

 

DOELEN 2017-2020 

 

De NSKA krijgt een gezonde en toekomstbestendige financieringsmix door: 

 

• Projectmatige ondersteuning vanuit het Fonds Podiumkunsten gedurende 2017-2020 

• Aanvraag voor structurele ondersteuning bij OCW en het Fonds Podiumkunsten 2021-2024 

• Intensievere samenwerking met vermogensfondsen, bij voorkeur meerjarige verbintenissen 

• Verviervoudiging van het aantal particuliere donateurs, via het bestuur en ambassadeurs 

• Crowdfunding, mede vormgegeven en getrokken door de studenten zelf 

• Continuering van de bijdrages in natura 

• Meer renderende optredens, de inkomsten hiervan rechtstreeks ten bate van de kwartetten 

• Verhoging van het collegegeld voor het postacademisch kwartet tot de landelijke norm  
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5. Organisatie 
 

BESTUUR EN BESTURINGSMODEL 

 

De NSKA is een onafhankelijke stichting die wordt bestuurd volgens het bestuur-model. Het bestuur 

bestaat uit zes onbezoldigde leden. De uitvoering van het beleid is in handen van een directie, 

bestaande uit een artistiek en een zakelijk leider. 

 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuur en directie zijn opgenomen in het 

bestuursreglement van de NSKA. De NSKA is niet gebonden aan de Governance Code Cultuur (GCC) 

maar opereert wel in deze geest, voor zover de kleinschaligheid van de stichting dit toelaat. Tijdens 

de huidige beleidsperiode zal de implementatie van de GCC opnieuw tegen het licht gehouden 

worden. De NSKA stelt profielen op voor het bestuur en directie om te waarborgen dat er op alle 

relevante gebieden te allen tijde voldoende kennis en ervaring aanwezig is. 

 

DIRECTIE EN DOCENTEN 

 

Alle muzieklessen, masterclasses, workshops etc. worden verzorgd door docenten die als freelancer 

aangetrokken worden. Enkel de zakelijk leider is voor 0,4 fte in loondienst. De NSKA werkt eveneens 

met freelancers voor de vormgeving van de huisstijl, drukwerk en website. 

 

FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

 

De financiële administratie wordt gevoerd volgens het 4-ogen-principe waarbij de zakelijk leider de 

betalingen doet en een externe boekhouder de salarisadministratie en boekhouding voert en de 

Jaarrekening opstelt. De administratie wordt per halfjaar op grootboekniveau doorgenomen door de 

voorzitter, penningmeester en zakelijk leider. 

 

DOELEN 2017-2020 

 

• De NSKA bouwt verder aan een organisatie die qua kennis, ervaring en netwerk optimaal 

inhoud en uitvoering kan geven aan zijn missie. De specifieke artistieke en zakelijke 

doelstellingen voor de periode 2017-2020 zijn in dit beleidsplan gepresenteerd. Op gebied 

van organisatie gebeurt dit onder andere door verdere implementatie van de Governance 

Code Cultuur. 


