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1. Algemene gegevens

Organisatie
Stichting Wig is opgericht in 1993 en heeft ten doel het bevorderen van de muziek
in het algemeen, zowel van muziek die gecomponeerd is als van geimproviseerde muziek.
Stichting Wig is een non-profit organisatie en heeft derhalve geen winstoogmerk.

Adresgegevens
Statutaire zetel: Amsterdam
Postadres: Prinsengracht 1009-I
Postcode en Plaats: 1017 KN Amsterdam
Website:
Kamer van Koophandel: 41213936
Fiscaal nummer: 803.34.133

Samenstelling bestuur
Voorzitter: E.M. Kloek
Secretaris: J. Hillmann
Penningmeester: A.H. ‘s-Gravesande

Resultaat en vermogen
Resultaat 2019 € 1.120 Resultaat 2018 -€ 2.868
Vermogen 2019 € 14.166 Vermogen 2018 € 13.046
 
Beloningsbeleid
Bestuurders van Stichting WIG ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.

Fiscale positie
Stichting Wig is belastingplichtig voor de omzetbelasting en doet jaaraangifte.

Vaststelling
Het bestuur van Stichting WIG heeft de jaarrekening vastgesteld in zijn vergadering gehouden 
Op 7 juli 2020 te Amsterdam.

www.stichtingwig.com

http://www.stichtingwig.com/
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2. Balans per 31 december  
  

31-12-19 31-12-18
ACTIVA in € in €

CD voorraden 10.484 12.143

Vorderingen korte termijn 916 1.311

Liquide middelen 3.166 1.501

Totaal Activa 14.566 14.956

31-12-19 31-12-18
PASSIVA in € in €

Stichtingskapitaal 14.166 13.046

Schulden Korte Termijn 400 1.910

Totaal Passiva 14.566 14.956
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3. Staat van baten en lasten

2019 % 2018 %
BATEN in € in €

Concerten 9.345 72,8% 6.042 50,8%
Subsidies en overige inkomsten 1.802 14,0% 3.856 32,4%
CD verkopen 1.687 13,1% 1.997 16,8%

12.833 100,0% 11.894 100,0%

LASTEN

Overhead 1.525 11,9% 2.047 17,2%
Projectkosten 8.529 66,5% 10.069 84,7%
Kostprijs cd's 1.659 12,9% 2.646 22,2%

11.713 91,3% 14.762 124,1%

Rentebaten/lasten 0 0,0% 0 0,0%

Exploitatieresultaat 1.120 8,7% -2.868 -24,1%
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4. Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het balanshoofd
anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN BALANS

Materieë le vaste activa

De in het bedrijf aangewende duurzame bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd op
aanschaffingswaarde. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur.
Er wordt afgeschreven vanaf de maand na datum van ingebruikname.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van
een voorziening van oninbaarheid.

RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald door vaststelling van het verschil tussen de pubieksinkomsten,
subsidies en overige baten en de kosten en andere lasten over het boekjaar. 
Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd;
uitgaven en risico's die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt
en indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening.

Publieksinkomsten

Onder publieksinkomsten wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden inrekening 
gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde optredens en diensten, onder aftrek
van kortingen en exclusief omzetbelasting.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materieë le activa worden toegerekend door middel van vaste percentages
van aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte levensduur.
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5. Activiteitenoverzicht 2019

Activteiten	  2019

New	  CD's	  	  Ig	  Henneman	  Jamie	  Branch	  Anne	  La	  Berge	  Dropping	  Stuff	  and	  other	  Folk	  Songs	  released	  at	  Relative	  Pitch	  Records	  RPR	  1094,	  
in	  collaboration	  with	  Wig	  Records	  #Wig	  29	  Duo	  Baars-‐Buis	  Tonk	  #Wig	  30	  to	  be	  expected	  in	  the	  fall

Concerts
Duo	  Baars	  Henneman	  was	  invited	  for	  the	  Trytone	  Festival	  by	  Boi	  Akih	  (Monica	  Akihary	  voice,	  Niels	  Brouwer	  guitar)	  for	  a	  concert/recording	  and	  a	  Trytone	  session.
Duo	  Baars	  Henneman	  at	  the	  Dutch	  Music	  Institute	  exhibition	  opening	  in	  The	  Hague.	  Ig	  Henneman	  wrote	  Allusion	  to	  Insects	  for	  that	  occasion.
Duo	  Baars	  Henneman	  played	  at	  the	  presentation	  of	  poet	  Anneke	  Brassinga’s	  new	  selection	  of	  poems	  Verborgen	  tuinen	  in	  Perdu,	  Amsterdam
Concerts	  of	  the	  Ab	  Baars	  Trio
EYE	  Filmmuseum	  screening	  of	  the	  silent	  movie	  The	  Women	  of	  Rjazan	  by	  Olga	  Preobrasjenska	  (1928)
with	  score	  written	  by	  Ig	  Henneman	  in	  1984
Ab	  Baars	  solo	  concerts	  in	  October	  in	  the	  Netherlands	  and	  an	  Ab	  Baars	  solo	  tour	  in	  the	  USA	  April	  May	  2020

Project
Ig	  Henneman	  is	  invited	  by	  the	  Orgelpark	  Amsterdam	  for	  Composers	  Portrait	  on11-‐22-‐20.	  The	  program	  will	  contain	  new	  work	  for	  organ,	  for	  string	  quartet,	  and	  older	  compositions.	  
It	  is	  also	  a	  celebration	  of	  her	  75th	  birthday.

Concert	  tours
Canada	  tour	  September	  2019:	  Duo	  Baars-‐Henneman	  is	  invited	  by	  Canadian	  duo	  Mercury	  (Lori	  Freedman	  bass	  clarinet,	  Nick	  Caiola	  bass)	  for	  a	  Canada	  tour	  in	  September.
	  They	  will	  also	  perform	  as	  quartet	  NAIL
USA	  tour	  April	  May	  2020:	  Ab	  Baars'	  solo	  tour	  Poor	  Wheel.	  Ab	  will	  do	  a	  3	  week	  USA	  round	  trip.

Henneman	  at	  the	  publishing	  house	  Donemus
Ig	  Henneman	  has	  her	  own	  webpage	  at	  Donemus	  now	  as	  a	  Featured	  Composer.	  
You	  will	  find	  Soundcloud	  and	  YouTube	  links	  to	  some	  of	  her	  written	  music.	  The	  published	  compositions	  you	  find	  in	  the	  Donemus	  webshop.

Henneman	  new	  compositions
At	  the	  moment	  Henneman	  is	  working	  on	  new	  compositions	  for	  her	  2020	  Composers	  Portrait	  at	  the	  Orgelpark	  in	  Amsterdam	  (November	  22	  2020).
She	  will	  write	  an	  organ	  solo	  and	  a	  string	  quartet.

Wig	  label	  The	  Wig	  label	  is	  still	  going	  strong.	  A	  collaboration	  with	  New	  York	  based	  label	  Relative	  Pitch	  Records	  (RPR)	  and	  Wig	  culminated	  in:	  
Ab	  Baars'	  Fish-‐Scale	  Sunrise	  No	  queen	  rises	  RPR	  1075,	  and	  Ig	  Henneman	  Jamie	  Branch	  Anne	  La	  Berge	  Dropping	  Stuff	  and	  other	  Folk	  Songs	  RPR	  1094/Wig	  29
For	  the	  fall	  we	  expect	  Wig	  30	  Duo	  Baars	  Buis	  Tonk	  (Ab	  Baars	  clarinet,	  tenorsax,	  shakuhachi	  and	  Joost	  Buis	  trombone)	  Ellington	  allusions.

Speellijst	  2019

19-‐jan Amsterdam(NL) Amsterdam	  Trytone	  Festival	  Splendor	  
20:30

Duo	  Baars	  Henneman	  with	  Boi	  Akih

20-‐jan Amsterdam	  (NL) Trytone	  festival	  De	  Ruimte	  21:00 festival	  musicians	  ao	  Baars	  and	  Henneman

22-‐feb The	  Hague	  (NL)

Gemeentearchief	  16:30	  opening	  
exposition	  '1965-‐1980	  Revolutie	  in	  het	  
Nederlandse	  Muziek	  Leven'	  (on	  
invitation	  only,	  send	  us	  an	  email)

oa	  Duo	  Baars	  Henneman

22-‐feb Amsterdam	  (NL)

tbc	  Perdu	  -‐Leest	  Langzaam-‐	  20:30	  
presentation	  Anneke	  Brassinga’s	  new	  
collection	  of	  poetry	  ‘Verborgen	  
Tuinen’

with	  ao	  Duo	  Baars	  Henneman

28-‐feb Amsterdam	  (NL) De	  Ruimte	  21:00 Duo	  Baars	  Buis
01-‐mrt Amsterdam(NL) Bimhuis	  20:30 Ab	  Baars	  Trio
02-‐mrt Leiden	  (NL) Hot	  House	  Qbus	  20:30 Ab	  Baars	  Trio
16-‐apr Amsterdam	  (NL) Roze	  Tanker	  impro Duo	  Baars	  Henneman	  plus	  Freedman	  and	  Caloia
01-‐jun Wormer	  (NL) LGB	  MiniFestival Duo	  Baars	  Henneman

14-‐mei Amsterdam	  (NL) Zaal	  100 Henneman	  curates:La	  Berge	  Schouten	  Renfrow	  Kalfa	  Carter	  de	  Lassaletta

26-‐mei Amsterdam	  (NL) Eye	  Film	  Institute	  ‘The	  Women	  of	  
Rjazan'

Screening	  of	  this	  silent	  movie	  with	  a	  score	  of	  Ig	  Henneman	  from	  1984

31-‐mei Amsterdam	  (NL) De	  Ruimte	  Ditdit-‐dada-‐ditdit Ig	  Henneman	  Anne	  la	  Berge
30-‐jun Amsterdam	  (NL) Bernard	  Haitink	  zaal	  CvA Dumitriu	  and	  Sola	  Massafrets	  invite	  Duo	  Baars	  Henneman

Fie	  Schouten	  plays	  Henneman’s	  'Solo	  Song	  for	  bass	  clarinet/clarinet	  –	  
The
Motion	  Caused	  –'

05-‐sep Amsterdam	  (NL) De	  Ruimte	  20:30 Ab	  Baars	  solo

12-‐sep Guelph	  (CA) Guelph	  Jazz	  Festival Duo	  Baars	  Henneman	  Duo	  Mercury
14-‐sep Winnipeg	  (CA) GroundSwell Duo	  Baars	  Henneman	  Duo	  Mercury
15-‐sep Hamilton	  (CA) Zula	  presents Duo	  Baars	  Henneman	  Duo	  Mercury
17-‐sep Montréal	  (CA) La	  Vitrola Duo	  Baars	  Henneman	  Duo	  Mercury
18-‐sep Toronto	  (CA) Tranzac	  Club Duo	  Baars	  Henneman	  Duo	  Mercury
19-‐sep Waterloo	  (CA) Waterloo	  Laurier	  University Duo	  Baars	  Henneman	  Duo	  Mercury
20-‐sep Waterloo	  (CA) Numus Duo	  Baars	  Henneman	  Duo	  Mercury
22-‐sep Halifax	  (CA) 1313	  Hollis Duo	  Baars	  Henneman	  Duo	  Mercury
04-‐okt Eindhoven	  (NL) Paviljoen	  Ongehoorde	  Muziek Ab	  Baars	  Solo
11-‐okt Rotterdam	  (NL) Koffie	  en	  Ambacht Ab	  Baars	  Solo

Ab	  Baars	  solo	  &	  duo	  Baars-‐Henneman
(reservation	  mirjamzegers@gmail.com)

13-‐nov Amsterdam	  (NL) House	  concert	  Smalt a.o.	  Ab	  Baars	  Solo,	  Henneman’s	  Solo	  Song	  for	  cello	  –As	  if–	  by	  Lidy	  
Blijdorp

03-‐dec Amsterdam	  (NL) Zaal	  100 Ab	  Baars	  solo	  -‐	  Baars,	  Sun-‐Mi	  Hon,	  Buis,	  Renfrow

12/09	  -‐	  22/09	  Tour	  Canada	  NAIL	  =	  Duo	  Baars	  Henneman	  Duo	  Mercury

11/05	  -‐	  18/05	  Tour	  Ab	  Baars	  with	  Luc	  Ex'	  Assemblée

17-‐jul Leiden	  (NL) House	  concert

June/July	  Concerts	  Ab	  Baars	  with	  Kaja	  Draksler	  Octet	  

13-‐okt Arnhem house	  concert	  15:30

November	  Tour	  Ab	  Baars	  with	  ICP	  Orchestra	  

05/12	  -‐	  16/12	  Tour	  Ab	  Baars’	  trio	  Fish-‐Scale	  Sunrise
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