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Aan het bestuur van
Stichting Muziekids  
Koninginneweg 78  
1211 AT  Hilversum

Alphen aan den Rijn, 29 juli 2019
 
 

Betreft: jaarrekening 2018

Geachte bestuur,
Hierbij brengen wij rapport uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de jaarrekening 2018 van uw besloten
vennootschap, waarin begrepen de balans met tellingen van € 236.742 en de staat van baten en lasten
sluitende met een resultaat van € 9.744.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Muziekids te Hilversum is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst-en-
verliesrekening over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming
met Richtlijnen jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C2 Kleine Fondsenwervende Organisaties. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving
toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Muziekids 

G r a n t  T h o r n t o n
A c c o u n t a n t s  e n  A d v i s e u r s  B . V .
Flemingweg 10
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F 088 - 676 90 10
www.gt.nl

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. is lid van Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International).

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 28105565. Op al onze diensten zijn de algemene
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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Hoogachtend,
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.

I.A. van Seeters RA 
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ALGEMEEN

Doelstelling

Het doel van Stichting Muziekids is het verkijgen van financiele middelen zodat zij een plaats/ruimte kunnen
creëren waar de kinderen muziek kunnen beleven en/of maken. 

Bestuur

Per balansdatum is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Voorzitter: de heer W. Pekelharing
Secretaris: de heer R. Martens
Penningmeester: de heer S. Muller
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FINANCIEEL VERSLAG
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BESTUURSVERSLAG OVER 2018

Woord vooraf

Met veel genoegen bieden wij u onze jaarstukken 2018 aan. 

Stichting Muziekids kan terugkijken op een jaar van vele ontwikkelingen en grote stappen voorwaarts. De groei van
onze Muziekstudio's is gerealiseerd door de onuitputtelijke inzet en enthousiasme van onze vrijwilligers,
medewerkers, leveranciers, donateurs en uiteraard de vrienden van Muziekids. 

Op deze plaats willen wij dan ook de dank en waardering uitspreken voor de geleverde prestaties. 

Doelstelling, missie en visie

Stichting Muziekids biedt kinderen, die kort of langdurig in ziekenhuizen verblijven, de mogelijkheid om samen
met andere kinderen en musici muziek te maken, zodat zij even kunnen ontsnappen aan het ziek zijn. Dit doen wij
doormiddel van muziekstudio's te bouwen en exploiteren in ziekenhuizen. 

De doelstelling is om het aantal studio's voor 2022 te hebben verdubbeld naar 10 studio's. 
Raad van Bestuur
De raad van bestuur bestaat uit de volgende personen: 

W. Pekelharing - voorzitter
R. Martens - secretaris
S. Muller - penningmeester

De raad van bestuur vergaderd minimaal één keer per maand. 

Terugblik op 2018

Het jaar 2018 stond in het thema van de Armin van Buuren Muziekidsstudio in het Princes Maxima ziekenhuis te
Utrecht. Begin 2018 is de bouw van de 5e muziekidsstudio gestart en  mochten we deze geweldige studio op 4
september openen. Dankzij deze studio kunnen honderden patiëntjes die kort en langdurige in het ziekenhuis
verblijven even vergeten dat ze ziek zijn. 

Naast de bouw en opening hebben er zich nog meer belangrijke zaken afgespeeld. Het kantoor van Muziekids is
begin 2018 verhuisd naar het Mediapark, waardoor er meer ruimte is voor onze vrijwilligers die Muziekids mogelijk
maken. 

Daarnaast zijn er aan het einde van het jaar nieuwe bestuursleden aangetreden. Samen met de directie zal het
nieuwe bestuur koers zetten naar landelijke bekendheid van de stichting en gezamenlijk actie maken tot het
verkrijgen van meer leden om de toekomstige groei te ondersteunen. 
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Vooruitblik op 2019

Aankomende periode zal in het vaandel staan van het vergroten van onze inkomsten. Dit zal de stichting doen
door nieuwe diensten in de huidige en nieuwe ziekenhuizen te exploiteren. In samenwerking met
vermogensfondsen zal de stichting gelden ophalen voor de realisatie van haar doelstelling; het verdubbelen van het
aantal muziekstudio's in ziekenhuizen binnen 3 jaar.  

Tevens is de stichting bezig met het uitbreiden van een donateurschap-programma genaamd 'vrienden van
Muziekids'. De verwachting is dat voor eind 2020 de operationele kosten volledig dekkend te krijgen doormiddel
van donateurschappen via zowel particuliere alsmede zakelijke vrienden.  

De belangrijkste risico's en onzekerheden

De stichting wordt omarmd door vele ouders van zieke kinderen, bekende artiesten en vermogenfondsen. Dankzij
hun donaties heeft de stichting afgelopen 10 jaar kunnen groeien tot een volwaardige stichting met 5
muziekstudio's. Hoewel het bestuur de kans van het niet langer ontvangen van gelden vanuit vermogenfondsen
klein acht, is dit het grootste risico voor de stichting. Zonder de giften en donaties van ouders en
vermogensfondsen is het niet mogelijk om de doelstelling van Muziekids te halen. Muziekids zal daarom onder het
nieuwe bestuur een nieuwe route inslaan om risico's en onzekerheden in te dekken door jaarlijks terugkerende
overeenkomsten aan te gaan met diverse instellingen en organisaties om zo de operationele kosten volledig
geborgd te krijgen.

Informatie over financieel beleid

Het nieuwe bestuur is begonnen aan het opzetten van een nieuw financieel beleid. Dit nieuwe financiele beleid is
niet van toepassing op de jaarrekening 2018.

Informatie over doelrealisatie

Muziek heelt en ontzorgt. Stichting Muziekids heeft zichzelf daarom als doel gesteld om in ieder ziekenhuis een
muziekstudio te plaatsen, zodat kinderen die kort en langdurig ziek zijn in de muziekstudio zich even niet bezig
hoeven te houden met het ziek zijn en samen met lotgenootjes muziek kunnen maken met optionele begeleiding
van afgestudeerde musici. 
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Informatie over governance

Het bestuur wordt gevormd door: 

W. Pekelharing - voorzitter
R. Martens - secretaris
S. Muller - penningmeester

De raad van advies wordt gevormd door: 
Monique Amse
John Ewbank
Laura Fygi
Bob de Groot
Marc Hofstede
Ron Peereboom Voller
Harry Sacksioni
Herman Schiltkamp
Peter Sieben
Paul Solleveld
Emile Vonk
Frank Wentink
Willem Wisselink

Informatie over communicatie met belanghebbenden

Het bestuur zal in 2019 beginnen met het opzetten van een nieuwe manier van communicatie om zo
belanghebbende te bedanken voor hun gift, inzet en hen te informeren over de ontwikkelingen binnen de stichting.

Informatie over verwachte gang van zaken

Het bestuur zal 2019 gebruiken om de stichting verder te professionaliseren en verbeteringen toe passen aan het
huidige beleid op het gebied van het werven van fondsen. Naar verwachting zal stichting muziekids eind 2020 haar
operationele kosten volledig kunnen bekostigen uit donateurschappen en jaarlijkse sponsering. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na winstbestemming)

 31 december 2018

€ €

 31 december 2017

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Studio's 228.194 51.137
Inventaris 2.270 3.098
Vervoermiddelen 4.422 2.084

234.886 56.319

Financiële vaste activa  (2)

Overige vorderingen 700 700

 235.586 57.019

Vlottende activa

Vorderingen  (3)

Belastingen en premies sociale verzekeringen - 39.778
Overige vorderingen en overlopende activa 179 -

179 39.778

Liquide middelen  (4) 977 5.374

 1.156 45.152

 236.742 102.171
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 31 december 2018

€ €

 31 december 2017

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (5)

Algemene reserve 8.165 7.601
Bestemmingsreserve 21.956 13.260

30.121 20.861

Kortlopende schulden  (6)

Schulden aan kredietinstellingen 8.008 14
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 118.053 13.430
Belastingen en premies sociale verzekeringen 64.101 44.608
Overlopende passiva 16.459 23.258

206.621 81.310

 236.742 102.171
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Saldo 2018

€

Saldo 2017

€
Baten

Baten van particulieren  (7) 16.937 28.645
Baten van bedrijven  (8) 50.775 43.927
Baten van andere organisaties zonder winststreven  (9) 275.195 110.935
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten  (10) - 9.198

Som der baten 342.907 192.705

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (11) 141.249 11.219

Wervingskosten  (12) 20.175 9.000

Kosten van beheer en administratie

Personeelskosten  (13) 34.286 128.507
Afschrijvingen 17.232 5.772
Overige bedrijfskosten  (14) 117.688 24.579

169.206 158.858

Saldo voor financiële baten en lasten 330.630 179.077

Financiële baten en lasten  (15) 2.533 771

Resultaat 9.744 12.857

Resultaatbestemming

Algemene reserve 564 5.717
Bestemmingsreserve 9.180 7.140

9.744 12.857
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Muziekids, statutair gevestigd te Hilversum bestaan voornamelijk uit:
- Het creëren van een plaats/ruimte waar de kinderen muziek kunnen beleven en/of maken;
- Het door professionele muziekanten begeleiden van kinderen in de ziekenhuizen bij het leren, maken en spelen
van muziek;
- Het verkrijgen van financiële middelen, die niet door de ziekenhuizen of gezondheidszorg verstrekt kunnen
worden, door middel van giften, sponsoring en de opbrengst van (gitaar)veilingen.  

Vestigingsadres

Stichting Muziekids (geregistreerd onder KvK-nummer 32156118) is feitelijk gevestigd op Koninginneweg 78 te
Hilversum.

Begroting

Binnen Stichting Muziekids wordt nog geen gebruik gemaakt van een begroting, derhalve is deze ook niet
opgenomen in de jaarrekening over 2018.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C.2. " Kleine fondsenwervende
organisaties" die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

De rapporteringsvaluta van de jaarrekening van de onderneming is euro (€).

Vergelijkende cijfers

De cijfers van het voorgaande jaar zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.
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Continuïteit van de activiteiten

De kortlopende schulden overstijgen de kortlopende vorderingen inclusief liquiditeiten met € 205.465. Deze
condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou
kunnen bestaan over de continuiteitsveronderstelling van Stichting Muziekids. De schuldeiser heeft echter
verklaard zijn vordering op Stichting Muziekids niet op korte termijn volledig op te eisen. Daarnaast zijn ten gunste
van verslagjaar 2019 voor circa € 250.000 donaties toegezegd/ontvangen. Hierdoor is duurzame voortzetting van
Stichting Muziekids gewaarborgd.  

Het bestuur heeft de volgende visie op de coninuiteit van de Stichting:
"Stichting Muziekids heeft een plaats gekregen tussen alle gevestigde goede doelen en wordt gedragen door alle
ongelofelijke positieve reacties van onze patiëntjes, ouders, begeleiders, kinderverzorgers, artsen en professoren.
 
In 2018 hebben wij als stichting resultaten neergezet waar wij trots op zijn; 
Aantal bezoeken van kinderen/patiënten: 27.000
Aantal enthousiaste vrijwilligersuren: 4957
Aantal professionele studioleiders: 11
Aantal Muziekids acties: 101
 
Deze cijfers komen voort uit 5 muziekstudio's, waarvan er 3 studio's al 7 dagen per week open zijn. De continuïteit
van onze stichting wordt gedragen door de vele vrienden en ambassadeurs die onze stichting kent.
 
In 2017 zagen we hoe Nederland op vele fronten Muziekids omarmde door acties te organiseren waarmee donaties
zijn binnengehaald.
Deze trend heeft zich voortgezet en verdubbeld in 2018. Wij zien aan de omvang van de acties die veel bedrijven,
verenigingen en fondsen opzetten de ambitie en missie van Muziekids een wordt gesteund."

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting
Muziekids zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is,
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde
van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen,
wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een
bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de
realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-
waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige
verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende en kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde. Overlopende passiva worden tegen
nominale waarde gewaardeerd.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten enerzijds en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
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Baten

De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek
van kortingen en omzetbelasting.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de
voorwaarden zal worden voldaan.

Kosten welke direct toerekenbaar zijn aan de doelstellingen hierin zijn opgenomen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop
van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten hebben betrekking op de renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen
gelden in de verslagperiode.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

1. Materiële vaste activa

Studio's

€

Inventaris

€

Vervoer-
middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2018
Aanschaffingswaarde 60.217 4.132 2.250 66.599
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -9.080 -1.034 -166 -10.280

51.137 3.098 2.084 56.319

Mutaties 
Investeringen 192.799 - 3.000 195.799
Afschrijvingen -15.742 -828 -662 -17.232

177.057 -828 2.338 178.567

Boekwaarde per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde 253.016 4.132 5.250 262.398
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -24.822 -1.862 -828 -27.512

Boekwaarde per 31 december 2018 228.194 2.270 4.422 234.886

Afschrijvingspercentages
%

Studio's  10
Inventaris  20
Vervoermiddelen  20
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2. Financiële vaste activa

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Overige vorderingen

Waarborgsommen 700 700

3. Vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 39.778

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 179 -

4. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. (Algemeen) - 726
ABN AMRO Bank N.V. (Tilburg) 251 3.296
ABN AMRO Bank N.V. (Lelystad) 304 -
ABN AMRO Bank N.V. (Hilversum) 17 1.283
ABN AMRO Bank N.V. (Utrecht) - 2
ABN AMRO Bank N.V. (Beverwijk) 396 67
ABN AMRO Bank N.V. Bestuursrekening 9 -

977 5.374

5. Eigen vermogen

Algemene reserve 8.165 7.601

Bestemmingsreserve 21.956 13.260

30.121 20.861
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2018

€

2017

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 7.601 1.884
Resultaatbestemming 564 5.717

Stand per 31 december 8.165 7.601

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve muziekinstrumenten Tilburg 5.636 4.080
Bestemmingsreserve muziekinstrumenten Blaricum 6.120 4.080
Bestemmingsreserve muziekinstrumenten Heideheuvel 6.120 4.080
Bestemmingsreserve muziekinstrumenten Almere 3.060 1.020
Bestemmingsreserve muziekinstrumenten Utrecht 1.020 -

21.956 13.260

Bestemmingsreserve muziekinstrumenten Tilburg

Stand per 1 januari 4.080 2.040
Resultaatbestemming 2.040 2.040
Onttrekking -484 -

Stand per 31 december 5.636 4.080

Bestemmingsreserve muziekinstrumenten Blaricum

Stand per 1 januari 4.080 2.040
Resultaatbestemming 2.040 2.040

Stand per 31 december 6.120 4.080

Bestemmingsreserve muziekinstrumenten Heideheuvel

Stand per 1 januari 4.080 2.040
Resultaatbestemming 2.040 2.040

Stand per 31 december 6.120 4.080
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31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Bestemmingsreserve muziekinstrumenten Almere

Stand per 1 januari 1.020 -
Resultaatbestemming 2.040 1.020

Stand per 31 december 3.060 1.020

Bestemmingsreserve muziekinstrumenten Utrecht

Stand per 1 januari - -

- -
Resultaatbestemming 1.020 -

Stand per 31 december 1.020 -

6. Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

ABN AMRO Bank N.V. (Algemeen) 1.909 -
ABN AMRO Bank N.V. (Lelystad) - 14
ABN AMRO Bank N.V. (Utrecht) 6.099 -

8.008 14

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

Crediteuren 118.053 13.430

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 11.454 -
Loonheffing 52.647 44.608

64.101 44.608

Met de Belastingdienst zijn afspraken gemaakt omtrent het betalen van de omzetbelasting- en loonheffingschuld.
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31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Overlopende passiva

Nog te betalen lonen 5.634 12.606
Vakantiegeld 4.824 2.633
Overige overlopende passiva 6.001 8.019

16.459 23.258
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Saldo 2018

€

Saldo 2017

€
7. Baten van particulieren

Donaties en giften 16.937 28.645

8. Baten van bedrijven

Giften bedrijfsleven 50.775 43.927

9. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Giften 275.195 110.935

10. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

Verkoop armbandjes, water en advertenties - 9.198

11. Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling A

Muziek optreden 354 5.877
Kosten week van Muziekids - 698
Muziekinstrumenten onderhoud 20.194 1.450
Bandjes 177 478
Lonen en salarissen 74.001 -
Managementvergoeding 29.040 -
Onderhoud inventarissen 17.483 2.716

141.249 11.219

12. Wervingskosten

Lasten verkrijging subsidies

Wervingskosten 8.690 -
Website 11.485 9.000

20.175 9.000

13. Personeelskosten 

Lonen en salarissen 23.056 92.940
Overige personeelskosten 11.230 35.567

34.286 128.507

In 2018 zijn de loonkosten onderverdeeld naar de doelstellingen, in 2017 is dit niet gebeurd vanwege ontbreken
informatie.
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Saldo 2018

€

Saldo 2017

€
Lonen en salarissen

Brutolonen 23.056 91.407
Ontvangen ziekengelduitkeringen - 1.533

23.056 92.940

Overige personeelskosten

Reis- en verblijfkosten 1.574 2.743
Kantinekosten 2.396 2.824
Managementvergoeding 7.260 30.000

11.230 35.567

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 gemiddeld 4 personeelsleden werkzaam (2017: 3).

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Studio's 15.742 4.778
Inventaris 828 828
Vervoermiddelen 662 166

17.232 5.772

De afschrijvingslasten zijn rechtstreeks toerekenbaar aan de doelstellingen van Stichting Muziekids.
14. Overige bedrijfskosten 

Huisvestingskosten 19.713 15.700
Exploitatiekosten 3.552 4.394
Kantoorkosten 17.084 17.609
Autokosten 5.019 5.611
Verkoopkosten 1.097 5.564
Algemene kosten 71.223 -24.299

117.688 24.579

Huisvestingskosten 

Huur onroerende zaak 19.000 9.000
Gas, water en elektra - 4.200
Schoonmaakkosten container 82 -
Overige huisvestingskosten 631 2.500

19.713 15.700
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Saldo 2018

€

Saldo 2017

€
Exploitatiekosten 

Kleine aanschaffingen 3.552 4.394

Kantoorkosten 

Kantoorbenodigdheden 2.742 1.510
Drukwerk 8.393 7.829
Automatiseringskosten 770 1.120
Telefoon 1.504 1.103
Porti 650 2.830
Contributies en abonnementen 82 274
Verzekering 2.943 2.943

17.084 17.609

Autokosten 

Brandstoffen 3.241 4.115
Motorrijtuigenbelasting 1.778 1.496

5.019 5.611

Verkoopkosten 

Representatiekosten 262 604
Incassokosten dubieuze debiteuren - 580
Overige verkoopkosten 835 4.380

1.097 5.564

Algemene kosten 

Accountant 167 -
Administratiekosten 39 6.800
Correctie BTW 42.394 -
Overige algemene kosten 28.623 -31.099

71.223 -24.299

De overige algemene kosten bestaan in 2017 volledig uit een correctie op de materiële vaste activa met betrekking
tot de studio Almere.

In de overige algemene kosten in 2018 is een correctie opgenomen inzake lonen van € 14.781.
15. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -2.533 -771
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