
Jaarverslag 2020 

Stichting Intorno, Mutua Amicitia  
en Stichting Mutua Amicitia Intorno 

1. Inleiding 
INTORNO is een creatieve organisatie die producties maakt op het gebied 
van opera en muziektheater. De stichting is in 1992 opgericht om 
Rotterdamse conservatorium studenten opera ervaring te kunnen bieden. 
Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een professionele organisatie met 
uiteenlopende producties op lokatie én op een eigen schip.  

De statutaire doelstelling van INTORNO luidt: het bevorderen van 
muziektheater en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zien van het woord.  

In dit verslag worden de activiteiten van INTORNO in 2020 besproken. Dat 
was niet veel dit jaar, vanwege de onverwachte uitval van bijna alle geplande 
producties door Corona. Er waren toch enkele kleinschalige activiteiten. Ook 
is er een hele nieuwe tak aan INTORNO toegevoegd: het poppentheater op 
de Fighter.  

In dit jaarverslag worden eerst bestuurlijke ontwikkelingen en het 
podiumschip genaamd Fighter besproken. Vervolgens worden de 
voorstellingen die dit jaar gespeeld zijn chronologisch behandeld. Daarna 
treft u de bestuurlijke samenstelling en de namen van onze medewerkers 
aan. Ten slotte wordt kort ingegaan op de toekomstplannen van de stichting. 
Het financieel jaarverslag en de toelichting daarop is separaat uitgegeven.  



Bestuurlijke ontwikkelingen 

Bestuurlijk was 2020 een vruchtbaar jaar. De 124 jarige vereniging Mutua 
Amicitia en de Stichting Intorno hebben in 2020 (na notarieel advies over 
integratie) besloten een organisatie te vormen. Door de vele raakvlakken 
ontstaat een nieuwe sterkere cultureel-maatschappelijke organisatie. Tevens 
werd besloten dit proces formeel juridisch in gang te zetten met als insteek: 
het onderbrengen van de activiteiten van Intorno bij Mutua Amicitia (a) en 
notariële omzetting van laatstgenoemde tot een stichting met ANBI-status, 
nieuwe statuten en een nieuwe naam: Mutua Amicitia Intorno (b). 
Besloten werd ook om in de overgangsjaren ’20 en ’21 te vergaderen met de 
verenigde besturen van voornoemde rechtspersonen en tevens met het 
bestuur van het Rotterdam Jongenskoor. 
Voor MA Intorno werden nieuwe bestuurders gevonden met een relevant 
netwerk en competenties op bestuurlijk vlak enerzijds en op de vlakken van 
pr en marketing anderzijds. 

Consolidatie Intorno / MA in ‘20/’21: Erepenning, Bestuur & Culturele 
ANBI-status 

Ten aanzien van de in ’19 voorgenomen samenwerking tussen Intorno en 
Mutua Amicitia (MA) zijn in 2020 belangrijke besluiten genomen, waarbij is 
geopteerd voor de mogelijkheid MA te doen omzetten tot een stichting en 
daaronder ook de activiteiten van Intorno onder te brengen. Op het moment 
van schrijven is deze omzetting een feit.  
De beoogde penningmeester van MA Intorno zal activiteiten die zijn gestart 
onder Intorno onder die rechtspersoon afronden en nieuwe projecten laten 
verlopen via MA Intorno.  
Na de omzetting zal voor MA Intorno de Culturele ANBI-status worden 
aangevraagd per 01-01-2020 in lijn met de genomen bestuursbesluiten. 

Voor MA Intorno is eind 2020 tevens een traject in gang gezet ter verkrijging 
van een koninklijke erkenning middels een zogenoemde erepenning. Dit 
overwegend vanuit communicatie- en marketing-doelen (mede 
fondswerving). Aanleiding hiertoe is het 125-jarig jubileum van MA-Intorno in 
2021. 

 



2. Projecten: onderdeel van De Fighter 
a. Project Maatschappelijke Diensttijd 

Met het MDT-project maakte Intorno een zeer voortvarende start in 2019, 
met deelprojecten van Amsterdam (Rietveld Academie) tot Texel (de opera 
‘Waar ben je’) en natuurlijk meerdere projecten in en rond Rotterdam (de 
‘Fabels van La Fontaine’ en ’Adios-2019’).  

Die activiteiten kwamen door Covid goeddeels stil te liggen, net als de 
andere kunstzinnige activiteiten van Intorno. Het enige dat, gedwongen tot 
een beperkte bezetting, voortgang vond was de rehabilitatie van ons 
podiumschip Fighter (maritiem erfgoed). Daar werd in een uitstekende 
sfeer stug doorgewerkt met inachtname van de coronabepalingen (dus 
een kleinere bezetting). De covid-crisis vergrootte zelfs de saamhorigheid: 
het enige voorzichtige ‘uitje’ immers voor de vrijwilligers. 

Voor het MDT-traject is budgettair neutrale verlenging van de looptijd 
gevraagd, waarbij het, gezien de aanhoudende beperkingen, maar de 
vraag is of die verlenging volstaat om de ons zelf gestelde doelen binnen 
de looptijd te behalen. 
Dit gezegd hebbende kunnen we constateren dat wij de kwantitatieve 
doelstellingen dankzij onze voortvarende start in 2019 en het volhardend 
doorwerken op de Fighter goeddeels hebben gerealiseerd. Voornemen is 
hierbij binnen de MDT-begroting bij de wegens aanhoudende corona-
beperkingen vroegtijdige afrekening zekerheidshalve een beperkte 
reservering te doen (zie verder de jaarrekening) om aan aangegane 
verplichtingen in Texel desnoods later dan medio 2021 te kunnen voldoen 
(met de opera ‘de Russenoorlog’). 

b. Fighter (tevens RJK wegens medegebruik waar het betreft het 
realiseren van een dokbeurt) 

Voor Intorno’s podiumschip zijn in 2020 doorlopende inspanningen 
geweest t.b.v. het realiseren van een dokbeurt. Dit werd bemoeilijkt door 
(a) corona, (b) een tegenvallende offerte van Damen en 
subsidievoorwaarden van de Gemeente Rotterdam waar het betreft de 
‘derde-regeling’, waarvoor men lidmaatschap van het RJK vereist van 
Scouting Nederland. Uiteindelijk is daarom besloten verder te zoeken naar 
aanvullende fondsen en in gesprek te gaan over een zogenoemde 
‘maatschappelijke lening’. 



c. NL doet 
De actie ‘NL doet’ die in 2019 zeer succesvol was werd in 2020 bemoeilijkt 
door corona en vond daardoor later plaats dan gepland en ook in 
aangepaste vorm en omvang vanwege de corona-regels. 

d. Lidmaatschap Scouting Nederland (SN)  

De contacten met SN kwamen moeizaam op gang. Op initiatief van het 
RJK werd het contact hervat door meerdere Zoom-sessies met het 
voltallig bestuur (wegens corona), waarna uiteindelijk duidelijk werd dat 
scouting-regio’s gaan over toelating. Uit de overdracht van SN naar die 
regio’s blijkt dat SN voor het RJK mogelijkheden ziet om als een nieuwe 
unit te worden erkend: dit traject moet gepaard gaan met samenwerking 
met een van de bestaande scoutinggroepen in de regio Rotterdam. 

Het traject wordt vervolgd omdat een dergelijk samenwerkingsverband ook 
tot erkenning leidt van de Gemeente Rotterdam en daarmee toegang geeft 
tot subsidieregelingen zoals bij de subsidieregeling Breedtesport, 
Speeltuinen en Scoutinggroepen.  

e. Consolidatie ligplaats Fighter 

Twee vertegenwoordigers van  Intorno namen deel aan een traject van het 
LSA/KNHM om binding in de directe omgeving te bevorderen. Het traject 
leidde tot toekenning van 25 uren dienstverlening door Adviesbureau 
Arcadis. Deze advies-uren worden benut om een ligplaats te consolideren, 
met een lichte voorkeur voor de Rijnhaven. 



3. Culturele producties en projecten
In 2020 werd de nieuwe opera ‘Pilgrimgirl’, het korenfestival ‘Adios’ en het 
festival de ‘Operavierdaagse’  geprogrammeerd. Alle producties daaromtrent 
en de festivals zelf konden door de corona-maatregelen niet doorgaan. 
Omdat ze zijn uitgesteld om in het jaar 2021 alsnog plaats te laten vinden 
worden ze hier wel beschreven. Al het voorbereidende werk is er immers wel 
voor gedaan.  

Al vier jaar lang heeft INTORNO de wens geuit om het podiumschip de 
Fighter intensiever te gebruiken. In 2020 is dit ten uitvoer gebracht. Dankzij 
een uitnodiging uit Rotterdam om een opera te komen spelen op een festival, 
wat wegens de korte planning en het niet beschikbaar zijn van de spelers niet 
door kon gaan, werd een nieuw idee gelanceerd. De artistiek leider van 
INTORNO, Marco Kalkman, is van oorsprong poppenspeler en bedacht het 
‘Poppentheater de Fighter’. Er werd een nieuw theater gemaakt met het schip 
als logo en embleem en een kapitein die de voorstelling speelde op het 
festival. Sindsdien is ook het idee om wekelijks voorstellingen te geven op de 
Fighter ten uitvoer gebracht. In oktober en november vonden er 
voorstellingen plaats, tot ook hier de corona-maatregelen in december de 
activiteiten stil legde. 

3.1 Pilgrimgirl 
In 2019 werd Intorno door de 
Gebiedscommissie Delfshaven en Rotterdam 
Festivals gevraagd na te denken over 
voorstellingen voor het Pilgrimjaar 2020. In 
2020 was het namelijk 400 jaar geleden dat 
de Pilgrims, die eerder Engeland waren 
ontvlucht, vanuit Rotterdam-Delfshaven weer 
uit Nederland vertrokken, nadat ze hun heil 
hadden gezocht in onder andere Amsterdam 
en Leiden maar ook in omliggende steden. 
Ze vertrokken naar wat we nu de Verenigde 
Staten noemen, op zoek naar een plek waar 
ze in alle vrijheid hun geloof konden belijden.  

In Rotterdam-Delfshaven werden in dit verband door o.a. Rotterdam Festivals 
diverse activiteiten georganiseerd en deze werden afgeblazen en 
doorgeschoven naar 2021 onder een andere thematische paraplu “Komen en 
gaan”. Desalniettemin is deze opera ontstaan vanuit onder andere deze 
samenwerking (waaraan ook meerdere culturele organisaties uit Delfshaven 
deelnemen) en wil INTORNO de opera in Rotterdam onder de thematische 



paraplu van 2021 van Rotterdam Festivals uitvoeren. Maar ook andere 
steden zijn in beeld zoals Haarlem, Leiden en het Waterweggebied want het 
thema is immers breder: “Komen en gaan”. De precieze data zijn nog niet te 
geven want het zal er om “hangen” of er uitvoeringen zijn in zalen en hoe vol 
deze mogen zijn of dat Intorno een videovariant gaat opvoeren of dat er zelfs 
een mix uitgevoerd gaat worden (bijvoorbeeld beperkt publiek en 
gereserveerde, betaalde, videostreams). Het is tegenwoordig allemaal 
mogelijk. Een aantal fondsen had al toegezegd voor de coronacrisis dus 
vanuit het perspectief van de “klassieke” uitvoering. Ook de kostenposten in 
onze begroting waren daarop gebaseerd. De realisatiekosten zullen anders 
zijn maar nog altijd binnen de begroting. 

INTORNO wil alsnog met deze opera aandacht geven aan dit bijzondere stuk 
geschiedenis. De verhaallijn volgt de geschiedenis door gebieden die de 
Pilgrims hebben bevolkt zoals delen van Noord Holland en Zuid Holland. Niet 
alleen de rol en de betekenis van het geloof, maar ook de gevolgen voor de 
oorspronkelijke bewoners van de Verenigde Staten komen aan bod. 
 
Los van de inhoud wordt Pilgrimgirl ook artistiek gezien een mooie productie, 
met een cast van professionele operazangers en musici met een grote staat 
van dienst. De opera speelt in gebieden die in de geschiedenis een rol 
hebben gespeeld. Daarnaast wordt de voorstelling uitgevoerd tijdens de 
(eveneens verschoven)  Opera4daagse op Texel.  

3.2 Adios 
Adios is een muziektheaterstuk gemaakt met 
bewoners(-groepen) uit Delfshaven en 
bezingt de diversiteit door de eeuwen heen. 
Het stuk is bedoeld om de achtergrond van 
de steeds toenemende diversiteit te 
verduidelijken aan de hand van historische 
gebeurtenissen. We hebben het stuk gemaakt 
in nauwe samenwerking met 
bewonersgroepen uit Delfshaven die hun 
eigen geschiedenis bezingen. In 2019 ging 
Adios in premiėre en de uitvoering van 2020 
zou het vervolg daarvan moeten zijn 
geworden. Ook is 2020 het zogenaamde 
Pelgrimjaar, waar ook de opera Pilgrimgirl onder had moeten vallen. Het 
festival en de productie is uitgesteld naar 2021. In principe hebben alle koren, 
muziekgezelschappen en bewonersgroepen weer deelname toegezegd.  



3.3 Operavierdaagse op 
Texel
Op juni 2019 vond de eerste editie van de 
Operavierdaagse plaats op Texel. Het 
evenement was een aaneengesloten festival 
van vierdaagse waar op verassend plaatsen 
op Texel opera te zien was. Concerten, 
voorstellingen en pop-up uitingen vonden er 
plaats. Het evenement was zowel voor 
kinderen als voor volwassenen. Ook op alle 
basisscholen van Texel vond er een optreden 
plaats. Vanwege het succes stond de 
Operavierdaagse in 2020 ook weer in Juni 
op Texel gepland. Het evenement zou 
plaatsvinden in die maand, omdat op Texel 
de maand Juni was uitgeroepen als 

zogenaamde ‘Texel Lange Juni’, een maand vol cultuur. Van het eiland,  voor 
het eiland en voor bezoekers van het eiland. Vanwege de 
coronamaatrdegelen moesten alle evenementen worden afgelast. Wel 
hebben alle sponsoren en ondersteuners en de organisaties die het 
evenement mogelijk zouden maken toegezegd het evenement in 2021 te 
doen helpen te laten plaatsvinden.

3.4 concert tijdens ‘Pilgrimharbour’
Op 22 juli ging dan eindelijk het eerste 
evenement door. Een klein muzikaal 
programma op de kade van Delfshaven voor 
het schip de Halve Maan bezorgde Intorno 
met de zangeres Waldin Roes en de 
accordeonist Bert Nicodem een programma 
met opera, operette en ook modern repertoire. 
Het programma was onderdeel van het 
festival Pilgrimharbour en volledig corono-
proof: buiten, publiek onderling anderhalf 
meter afstand en gelimiteerd op maximaal 
vijftig man. 

De voorstelling was openbaar en gratis 
toegankelijk. 



3.5 Opname en uitzending Rotterdam TV
In juni 2020 werd door Open Rotterdam TV een aflevering binnen de serie 
‘Festival TV’ geheel gewijd aan INTORNO. De serie liet alle Rotterdamse 
festivals zien van de afgelopen jaren en activiteiten die zijn afgelast 
vanwege de coronamaatregelen in 2020. INTORNO heeft de 
voorbereidingen getoond van het festival Adios en de opera Pilgrimgirl, en 
fragmenten van de festivals en opera’s van eerdere jaren. De uitzending 
werd tot eind 2020 herhaald op Open Rotterdam TV. 

3.6 Sprookjesfestival Overschie 
Op 16 september 2020 lieten de coronamaatregelen 
het toe kleinschalige evenementen in de buitenlucht 
voor kinderen te organiseren. INTORNO werd 
gevraagd een van haar voorstellingen te spelen. De 
voorbereidingstijd was twee weken, er waren maar 
weinig zangers en spelers beschikbaar. Toch werd er 
met man en macht gewerkt om een voorstelling te 
kunnen presenteren en het resultaat was een 
poppentheater met de toepasselijke naam 
Poppentheater de Fighter. De kapitein van de Fighter 
presenteerde de voorstellingen in het Sibelingenpark 
in Overschie. Er vonden drie voorstellingen plaats. 

3.7 Poppentheater op de Fighter
Na afloop van het festival en dankzij het succes van de voorstellingen 
ontstond het idee om het poppentheater onder te brengen op het schip waar 
zij naar genoemd was. In oktober kreeg de Fighter dan ook deze nieuwe 
theateractiviteit: wekelijks poppentheater. Poppentheater de Fighter geeft 
voorstellingen voor kinderen op woensdagmiddag. Er vonden slechts twee 
voorstellingen plaats en toen moest helaas door de nieuwe maatregelen het 
theater weer dicht. Zodra de maatregelen het toelaten zullen de 
voorstellingen weer geprogrammeerd 
worden. Voorlopig is het theater opgezet in 
de stuurhut van het schip, en kunnen er ook 
voorstellingen in combinatie met workshops 
gegeven worden in de messroom. Er zijn 
voor deze specifieke nieuwe activiteit nieuwe 
flyers en logo ontworpen en de website 
defighter.nl werd opnieuw ontworpen ook 
specifiek voor het theater.  



3.8 December 2020 Fighter in de picture 
 
In de grote bibliotheek aan de 
Hoogstraat van Rotterdam werd een 
prachtige tentoonstelling 
opgehangen met één van de 
vrijwilligers van de Fighter groot in 
beeld. De tentoonstelling is 
opvallend, en ook het volgende 
artikel op zorgzaam010.nl heeft hier 
aandacht aan besteed. 

4. Bestuur 
Het bestuur van Intorno dat tevens het bestuur van het Rotterdams 
Jongens Koor vormt heeft is 2020 enkele verstrekkende besluiten 
genomen:  zie hiervoor de paragraaf Bestuurlijke Ontwikkelingen. Deze 
spreken voor zich. Daarnaast heeft het bestuur zich noodgedwongen 
intensief met de productie en bedrijfsvoering bezig gehouden vanwege het 
uitvallen van de artistiek leider van Intorno door een ernstige ziekte.  

Lopende projecten zijn door inspanningen van het gehele team in stand 
gehouden door het werven van middelen hiervoor en in te springen daar 
waar nodig: vooral de instandhouding van de Figther als belangrijkste 
podium heeft de aandacht opgeeist. Het was mooi om te zien dat door 
deze tegenslag een teamspirit ontstond om de zaak overeind te houden. 
Door het cancelen van een aantal activiteiten door Corona ontstond enige 
verlichting voor het gehele team. 

Tevens viel  een pr-medewerker weg waardoor een nieuwe moest worden 
aangesteld.  

De samenstelling van het bestuur van Intorno en het Rotterdams Jongens 
Koor is in 2020 ongewijzigd gebleven te weten: 

Lone Let Larsen, secretaris, Lex Arnoldus, penningmeester en Louis van 
Ditshuizen, voorzitter. 

Het bestuur van Mutua Amicitia bestaat uit: 

Cor Flach, voorzitter, Johan Breukels en Lydia Gille gezamenlijk 
verantwoordelijk.  

http://zorgzaam010.nl


5. Medewerkers 2020
Zakelijk en artistiek leider: Marco Kalkman + inzet gehele team 
Productieleider: Marc Oudshoff 
Publiciteitsmedewerker: Connie van der Zel - Lara Arnoldus  
Boekhouding: Joke Mets  
Projectleider Leer-werkbedrijf Rivier Podium Fighter: Cor Flach  

Accountant: Danny van der Kruijt, ABC Kwakernaat 

 

6. Financieel verslag  
 Alhoewel publicatie van de jaarrekening separaat plaatsvindt kan wel 
gemeld worden dat de vermogenspositie van Intorno verder verbeterd is. 

En dat is ook noodzakelijk in het kader van een voorgenomen dokbeurt in 
2021 van de Fighter waartoe een reeds in 2019 ontvangen dotatie van het 
fonds DBL van 20.000 euro  zal worden bestemd als bestemmingsreserve. 

Verder is het resterend vermogen (circa 31.000 euro) benodigd als 
werkkapitaal ten behoeve van het project MDT wat pas medio 2021 de 
eindsubsidie uitkeert van 20%  en de nog uit voeren operaproducties die 
allen voorgefinancierd moeten worden. 

Gezien de ophoping van dokbeurt (en haar BTW-voorfinciering), uitvoering 
opera’s en eindsubsidie MDT allen in 2021 zal het nog het nog een hele 
toer worden de liquiditeit op orde te houden en zal wellicht een kortstondig 
overbruggingskrediet  in de vorm van een sociaal krediet benodigd zijn 
welke weer binnen een jaar boetevrij afgelost kan worden zodra de diverse 
eindsubsidies en BTW-teruggaves binnen zijn. 

De buffer van het “vrij” vermogen van 31.000 euro is derhalve nodig om te 
kunnen schuiven in tijd met geld in 2021. 



7. Colofoon 
 
Statutaire naam: Stichting Intorno Ensemble 
IBAN: NL38RBRB0983603405 
KvK-nummer: 41133741 
INTORNO is een Culturele Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)  

Statutaire naam: Stichting Mutua Amicitia Intorno 
KvK-nummer: 40341644 

Adres kantoor: 
Jozef Oreliosingel 251A, 3122 CS, Schiedam 
 website: www.intorno.nl 

Adres Rivierpodium Fighter:  
Schiehaven 14, 3024 EC, Rotterdam 
website: www.fighter.nl  
Email: info@intorno.nl
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