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Aan het bestuur van
Stichting Muziekids
Koninginneweg 78
1211 AT  Hilversum

Alphen aan den Rijn, 16 september 2021

Betreft: jaarrekening 2020

Geachte bestuur,
Hierbij brengen wij rapport uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de jaarrekening 2020 van uw stichting,
waarin begrepen de balans met tellingen van € 259.769 en de staat van baten en lasten sluitende met een
resultaat van negatief € 165.110.

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 2020 en de staat van baten en
lasten over 2020 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 de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de
grondslagen van de jaarrekening. 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 .

Grant Thornton
Accountants en Adviseurs B.V.
Flemingweg 10
Postbus 2259
2400 CG Alphen aan den Rijn
T 088 - 676 90 00
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
voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, van toepassing. Op verzoek ontvangt u een exemplaar van deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid is
beperkt tot het bedrag dat is vermeld in de algemene voorwaarden.
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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.

Wij vestigen de aandacht op punt continuïteitsveronderstelling zoals opgenomen onder de grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de stichting
een netto verlies van € 165.110 over 2020 heeft geleden en dat per 31 december 2020 de kortlopende
schulden van de stichting de totale activa overstegen met € 251.979. Deze condities, samen met andere
omstandigheden zoals uiteengezet in toelichting op de jaarrekening onder het kopje "continuïteit van de
activiteiten", duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede
twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de stichting.

Hoogachtend,
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.

I.A. van Seeters RA 

Stichting Muziekids
te Hilversum
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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

Stichting Muziekids
te Hilversum
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FINANCIEEL VERSLAG
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BESTUURSVERSLAG OVER 2020

Voorwoord jaarverslag 

Trots dat wij met uw hulp in 2020 tijdens de Covid-19 pandemie en gedurende de tijdelijke sluiting van de
Muziekids Studio's de patiëntjes niet aan hun lot hebben overgelaten. En dat al onze medewerkers en vrijwilligers
creatief en vindingrijk genoeg waren om ze hoe dan ook die ontspanning, afleiding, zelfontwikkeling en plezier
konden bieden die ze - afgesloten van de buitenwereld tijdens de Corona restricties - zo hard nodig hebben.

In Maart stopte onze Muziekids werkzaamheden in de ziekenhuizen abrupt. Gelukkig konden in Juli de patiëntjes
- op beperkte schaal - weer terecht op de meeste locaties. Ook onze Muziekids Troubadouractiviteiten moesten
tijdelijk pas op de plaats maken door de Covid-19 restricties. Onze Troubadours en Studioleiders hebben echter
indie periode niet stilgezeten. Door online quizjes, "challenges" en muziekspelletjes te maken en beschikbaar te
stellen voor de patiëntjes hebben ze op een creatieve wijze toch veel voor de patiëntjes/kinderen kunnen doen.
Zowel op onze locaties in Tilburg, het ETZ, locatie St. Elisabeth, als in Utrecht het Prinses Máxima Centrum voor
kinderoncologie mochten de patiëntjes maar ook verplegend personeel verzoekjes indien voor een (op maat
gemaakt) liedje en zijn er zelfs 'obades' voor het personeel gemaakt om ze een hart onder de riem te steken. Zo is
in feite ook in Corona tijd Muziekids Online ontstaan. Om de patiëntjes en kinderen toch die ontspanning,
afleiding en plezier aan te kunnen bieden. Muziekids Online heeft zich snel ontwikkeld tot een reeks van apps
waarmee kinderen zelf muziek kunnen maken, aangevuld met een complete bibliotheek aan muziek(instructie)
filmpjes. De daarbij behorende muziekinstrumenten inclusief een verrijdbaar opslagunit, de "Muziekids
Troubadour Trolley" maakt het Muziekids Online pakket compleet. Zo blijven we onszelf vernieuwen om de
patiëntjes in het ziekenhuis blijvend te kunnen bedienen.

Niettemin heeft Covid-19 natuurlijk de nodige impact gehad op het bedrijfsresultaat. Veel geldinzamelingsacties
voor Muziekids gingen niet door zoals lokale sponsorlopen, scholen-acties, muziekoptredens etc. door bedrijven,
scholen en verenigingen in het land. Grote dank aan allen die desondanks op een creatieve manier toch een bedrag
voor Muziekids hebben opgehaald. Het is mooi om te zien dat Muziekids ook in dit moeilijke jaar op veel steun
kan rekenen van bedrijven, fondsen en particulieren. Toch is Muziekids genoodzaakt om gebruik te maken van de
door de overheid ingevoerde NOW-regeling. Voornamelijk om de vaste medewerkers op kantoor en op de vijf
permanente ziekenhuislocaties in dienst te kunnen houden. Om ze snel te kunnen inzetten zodra het weer
mogelijk was en om aan de verdere ontwikkeling van Muziekids Online te werken. Ook de voorbereidingen voor
nieuwe Muziekids locaties in de ziekenhuizen die zich hebben aangemeld bij Stichting Muziekids gingen gewoon
door.

Stichting Muziekids
te Hilversum
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Door het bestuur is in deze periode ook hard gewerkt aan een strategisch plan om de groei en de continuïteit van
Stichting Muziekids te waarborgen voor de komende jaren. Een nieuw beleidsplan is ook in de maak om op een
gezonde financiële en efficiënte wijze aan de groeiende vraag van ziekenhuizen te kunnen voldoen.
Op het moment van schrijven van dit verslag is een enorme uitbreiding in het aantal Muziekids locaties in de
komende jaren te verwachten. Steeds meer ziekenhuizen tonen concrete interesse in het creëren van een
permanente ruimte voor Muziekids. Ook stromen de aanvragen van ziekenhuizen voor onze Muziekids
Troubadours en Muziekids Online diensten binnen. Als alles volgens plan verloopt zijn wij eind 2024 actief in 28
ziekenhuizen en bereiken we met die uitbreidingen zo'n 400.000 patiëntjes/kinderen op jaarbasis. Om aan al die
verzoeken te kunnen voldoen zijn wij in grote mate afhankelijk van financiële ondersteuning van particulieren,
bedrijven en fondsen om deze uitbreidingen allereerst te kunnen financieren maar ook om de continuïteit te
kunnen garanderen. Muziekids ontwikkelt in de komende tijd daarom ook met behulp van steunfondsen,
bedrijven en verenigingen structurele initiatieven en gerichte wervingsacties om die noodzakelijke gelden voor de
uitbreidingen bijeen te brengen. Om zodoende met uw hulp steeds meer patiënten en kinderen die ontspanning,
afleiding, zelfontwikkeling en plezier te kunnen geven tijdens hun verblijf in of tijdens hun bezoek aan het
ziekenhuis.

Ik heb dan ook het volste vertrouwen in de toekomst om samen met uw hulp dit voor elkaar te krijgen.

Doelstelling, missie en visie

De visie van Muziekids is om in alle Nederlandse ziekenhuizen dagelijks actief aanwezig te zijn met onze
Muziekids diensten om zieke kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot en met 18 jaar afleiding, ontspanning,
plezier en zelfontwikkeling te kunnen bieden door hen muziek te kunnen laten maken en/of te beleven. Zodat
muziek maken, muziek spelen en muziek beleven een integraal onderdeel wordt voor de kinderen en patiëntjes in
het ziekenhuis. Elke dag werken wij samen met onze Muziekids ambassadeurs en vele vrijwilligers bij Muziekids
hard aan het realiseren van onze visie.

De missie van Stichting Muziekids is om zovéél mogelijk kinderen en patiëntjes tot en met 18 jaar in ziekenhuizen
en zorginstellingen te bereiken om hun verblijf aangenamer te maken. Met onze Muziekids muziekformules
bieden we ze ontspanning, afleiding en plezier door het maken, spelen en beleven van Muziek. Zodat ze even hun
ziek zijn kunnen vergeten. Ook kunnen ze zich blijven ontwikkelen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis door te 
(leren)spelen op muziekinstrumenten.

Bij voorkeur doen wij dit voor de patiëntjes in een door Muziekids vrolijk ingerichte en permanente ruimte in het
ziekenhuis. Daar waar dit (nog)niet mogelijk is, gebeurt dit door het opzetten van een tijdelijke mobiele ruimte de
Muziekids Pop-Up. Door het inzetten van Muziekids Troubadours bezoeken wij de patiëntjes aan bed en door
onze Muziekids Online activiteiten hebben wij de patiëntjes weten te bereiken tijdens de Lock-Downs in de
ziekenhuizen. Alle kinderen van 0 tot 18 jaar die in deze instellingen behandeld worden óf op bezoek komen zijn
welkom en vanzelfsprekend ook hun ouders, broertjes en zusjes.

Stichting Muziekids
te Hilversum
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Informatie over doelrealisatie: Onze impact

In de ziekenhuizen waar Muziekids actief is met een permanente Muziekids locatie en/of met de Muziekids
Troubadours wordt Muziekids beschouwd door kinderartsen en zorgmedewerkers op de desbetreffende
kinderafdelingen als een waardevolle partner, een meerwaarde in de zorg voor de patiëntjes. Jaarlijks bezoeken in
totaal zo'n 50.000 patiëntjes de permanente Muziekids locaties in het Prinses Maxima Centrum voor
kinderoncologie in Utrecht, in het Elisabeth TweeStedenziekenhuis in Tilburg, in de Kinderkliniek bij het
Flevoziekenhuis in Almere, In het Tergooi ziekenhuis in Blaricum en in het Merem Revalidatiecentrum in
Hilversum. Tel daarbij op nog eens een groot aantal kinderen die de Muziekids Troubadours aan hun bed
bezoeken in de ziekenhuizen over het gehele land.
Onder professionele begeleiding van goed opgeleide Muziekids medewerkers en vrijwilligers kunnen de patiëntjes
en kinderen op de permanente locaties muziek (leren) spelen, samen met andere patiëntjes/kinderen muziek
maken en muziek beluisteren. Door de afleiding, ontspanning en het plezier dat zij hebben wordt hun verblijf en/
of bezoek aangenamer. Muziekids helpt op deze wijze ook mee de pijn van opname en/of verblijf voorafgaand
áán of ná de behandeling bij de patiëntjes te "bestrijden". Wij noemen het dan ook logischerwijze Muziek als
medicijn.

Er is concrete interesse van zo'n 28 ziekenhuizen om ofwel direct een permanente ruimte te creëren en/of te
starten met de Muziekids Troubadours/ Muziekids Online. Door Covid-19 is de permanente Muziekids ruimte in
Spaarne Gasthuis in Haarlem en die in het AMC in Amsterdam begrijpelijk verschoven naar 2021. De
voorbereidende werkzaamheden hiervoor vanuit Muziekids en eveneens voor een aantal andere ziekenhuizen zijn
in 2020 wel doorgegaan.

Stichting Muziekids
te Hilversum

- 7 - --dit document is elektronisch gewaarmerkt--



Governance

De dagelijkse leiding van de stichting is in de bezielende handen van onze directeur en oprichter Robbert de Vos.
Voor zijn functie als directeur ontvangt de heer De Vos een management fee van € 2500,00 per maand exclusief
BTW.

Het bestuur bestaat uit drie personen:

De heer Will Pekelharing. 
Zijn functie binnen het bestuur is die van bestuursvoorzitter.

De heer Sander Muller. 
Zijn functie binnen het bestuur is die van penningmeester.

De heer Rob Martens. 
Zijn functie binnen het bestuur is die van secretaris.

Alle bestuursleden vervullen deze functie onbezoldigd en tevens zonder onkostenvergoeding. Het bestuur komt
minimaal 1 keer per maand bijeen of zoveel vaker als nodig geacht.

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

Stichting Muziekids
te Hilversum
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Informatie over communicatie met belanghebbenden

Binnen de stichting zijn verschillende groepen stakeholders aan te wijzen. Met elke groep stakeholders wordt op
een gepaste wijze gecommuniceerd
-    De kinderen die in de ziekenhuizen verblijven
-    Ouders, broertjes en zusjes en begeleiders van de kinderen
-    Muziekids locatie coördinatoren en vrijwilligers die actief zijn voor Muziekids in de ziekenhuizen
-    De directie van het ziekenhuis
-    Het verzorgend personeel inclusief kinderartsen in het ziekenhuis en met name die werkzaam zijn op de
kinderafdelingen
-    Fondsen
-    Bedrijven die financiële ondersteuning willen bieden in de vorm van giften en/of die zich willen inzetten voor
Muziekids
-    Particuliere donateurs
-    Stichtingen, scholen en verenigingen die zich willen inzetten voor Muziekids
-    Muziekids ambassadeurs zijn personen die zich op persoonlijke titel willen inzetten voor Muziekids
-    Steunfondsen die belangeloos zich inzetten voor Muziekids
-    Samenwerkingsverbanden: Samenwerkingen met Stichtingen die ook actief zijn in de ziekenhuizen en die
aanvullend zijn qua activiteiten.

Stichting Muziekids
te Hilversum
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De kinderen die in de ziekenhuizen verblijven.
Zij zijn de belangrijkste groep waar het allemaal om draait. De groep waarvoor de stichting in eerste instantie in
het leven is geroepen. Even kunnen vergeten dat je ziek bent en lekker genieten van muziek maken, dat is waar het
allemaal om draait. "Muziek als medicijn".

Ouders, broertjes en zusjes en begeleiders.
De groep die dicht bij de zieke kinderen staat. Ook voor hen is de permanente Muziekids ruimte in het ziekenhuis
en alle activiteiten die de stichting ontplooit heel belangrijk. Vooral ook de broertjes en zusjes die in de Muziekids
ruimte ook muziek kunnen maken en even vergeten dat alle aandacht nu uitgaat naar hun zieke broertje of zusje.

Muziekids locatie coördinatoren en vrijwilligers.
De locatie coördinatoren en vrijwilligers zijn cruciaal voor het effectief kunnen functioneren van Muziekids. Zij
begeleiden de kinderen in de Muziekids locatie en zorgen dat de kinderen zich op hun gemak voelen. Zij staan aan
het bed van de kinderen als Muziekids Troubadour met muziekinstrumenten

De directie van het ziekenhuis.
De directie van ziekenhuizen waar Muziekids al actief is, maar ook de directies van ziekenhuizen die geïnteresseerd
zijn in één van de muziekbelevingsdiensten van Muziekids.

Het verzorgend personeel.
De relatie met het ziekenhuispersoneel is van groot belang voor Muziekids. Op de ziekenhuislocaties waar
Muziekids actief is wordt Muziekids gezien als een meerwaarde in de verzorging van de patiëntjes/kinderen.
Afstemming over de Muziekids activiteiten vindt regelmatig plaats.

Fondsen.
Via Nederlandse fondsen zoeken we ondersteuning voor onze Muziekids projecten. Deze groep kan ons voorzien
van een groot deel van de benodigde inkomsten voor onze nieuwe projecten om meer patiëntjes/ kinderen te
bereiken. Professionele fondsenwervers worden ingezet om deze groep van de nodige informatie te voorzien
middels fondsaanvragen.

Bedrijven.
Bedrijven dragen ook een belangrijk steentje bij met hun financiële ondersteuning voor bestaande en nieuwe
Muziekids projecten. Wij mogen rekenen op bedrijven die jaarlijks een bijdrage aan Muziekids schenken. Groeiend
aantal bedrijven zet zich jaarlijks in voor Muziekids. Op creatieve wijze wordt door bedrijven - in het verlengde
van hun bedrijfsvoering - ook geld ingezameld voor Muziekids zoals o.a. de BOVAG-autowasdag waar bij elke
wasbeurt een bepaald bedrag wordt gereserveerd voor Muziekids.
De acties van bedrijven dragen niet alleen in geld bij voor de doelstelling van Muziekids maar zorgen ook voor
meer (landelijke) bekendheid van Muziekids als goede doelen stichting.

Donateurs.
Giften en donaties door particulieren, verenigingen, business clubs en scholen dragen ook substantieel bij aan het
verwezenlijken van de doelstelling van Muziekids.

Stichtingen, verenigingen, scholen.
Stichtingen, verenigingen en scholen halen geld op voor Muziekids middels ludieke acties. Muziekids zorgt ervoor
dat deze acties ondersteund worden met de nodige informatie en promotiemateriaal.

Stichting Muziekids
te Hilversum
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Muziekids ambassadeurs.
Muziekids ambassadeurs zetten zich belangeloos in voor Muziekids. Zij helpen Muziekids in het promoten van
acties en events en/of initiëren deze zelf. Onder Muziekids ambassadeurs vallen ook artiesten/ muzikanten die
zich belangeloos inzetten voor promotie van Muziekids.

Steunfondsen.
Steunfondsen zetten zich belangeloos in voor Muziekids en dragen (financieel) bij aan het verwezenlijken van de
doelstelling van Muziekids zoals o.a. Muziekids instrumentenfonds en Muziekbeleving

Samenwerkingsverbanden.
Muziekids werkt vaak samen met andere organisaties die aanvullend voor het programma van Muziekids op de
locaties in de ziekenhuizen of op evenementen zoals met Stichting Gilat.

Terugblik 2020 / Getroffen maatregelen Covid-19 crisis

De lijst met geïnteresseerde ziekenhuizen in een permanente Muziekids locatie en het uitvoeren van de Muziekids
Troubadours in diverse ziekenhuizen groeit in een razend tempo. Om al deze uitbreidingen te kunnen realiseren is
Muziekids sterk afhankelijk van particuliere donaties, giften van fondsen, bedrijven en geldinzamelingsacties door
o.a. scholen en verenigingen via binnen- en buitenevenementen.

Tot voor kort startte Muziekids de voorbereidende werkzaamheden op alvorens de benodigde financiële middelen
hiervoor beschikbaar waren. De organisatorische- en financiële situatie van Muziekids zal dit helaas niet meer
toelaten. Om de continuïteit van Muziekids te waarborgen en financiële risico's te beperken is het bestuur
genoodzaakt het beleid hiervoor per direct te wijzigen. Het gewijzigd beleid houdt het volgende in:
-    Voorbereidingen voor de nieuwe locaties in ziekenhuizen kunnen pas gestart worden als tenminste 75% van de
noodzakelijke financiële middelen beschikbaar zijn.
-    De Muziekids Troubadours kunnen pas gestart worden in een ziekenhuis als voor de volle 100% de benodigde
financiële middelen hiervoor aanwezig zijn. Dat geldt eveneens voor Muziekids Online alsook voor Muziekids
Pop-Up.
-    Financiële ondersteuning voor opleiden vrijwilligers en locatie coördinatoren. De Stichting heeft de kosten
voor de opleidingen voor de locatie coördinatoren en vrijwilligers steeds uit eigen middelen gefinancierd. Gezien
de geplande uitbreidingen zullen véél meer locatie coördinatoren en vrijwilligers getraind moeten worden. Om dit
op een professionele manier aan te pakken is een opleidingscentrum opgezet in Hilversum en zullen fondsen
worden aangevraagd om voor de nieuwe Muziekids locaties de kosten voor deze opleidingen te financieren.

Met de bovenstaande aanpassingen denken wij de continuïteit van Muziekids in de toekomst te waarborgen,
beperken wij de financiële risico's voor Muziekids en verantwoorden wij op een professionele wijze de
desbetreffende uitgaven.

Stichting Muziekids
te Hilversum
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Informatie over de gang van zaken en vooruitblik 2021.

Onze vijf bestaande Muziekids locaties werden in 2020 in maart gesloten en gelukkig per juli in beperkte mate
toch opengesteld voor de patiëntjes. Onze verwachting is dat COVID-19 restricties door de overheid en in de
ziekenhuizen tot aan het eind van derde kwartaal 2021 nog zullen voortduren en een impact zullen hebben op de
op onze Muziekids activiteiten in nieuwe ziekenhuizen. Feit is dat gezien de aanvragen van ziekenhuizen
Muziekids actief kan zijn op landelijk niveau mits de nodige financiële ondersteuning aanwezig zal zijn.

Met wijzigingen in het financieel beleid en de opgezette acties denkt het bestuur een goede stap te maken om de
Stichting financieel gezonder te maken. De aanvragen voor Muziekids locaties, Muziekids Troubadours, Muziekids
Online en Muziekids Pop-Up nemen toe. Hoewel we de patiëntjes in deze ziekenhuizen willen helpen, zullen wij
op een professionele wijze met al deze aanvragen om moeten gaan om de liquiditeitspositie van Muziekids in 2021
te beschermen. Ook de verrekeningen met betrekking tot de NOW-regeling zal uiteindelijk onze liquiditeitspositie
ook beïnvloeden. Onze liquiditeitspositie in 2021 zal namelijk sterk afhankelijk zijn van externe factoren.

De belangrijkste risico's en onzekerheden.

De Stichting wordt omarmd door de vele ouders van zieke kinderen, bekende artiesten en vermogensfondsen.
Dankzij hun donaties heeft de stichting afgelopen 12 jaar kunnen groeien tot een volwaardige stichting met niet
alleen vijf permanente Muziekids ruimtes in ziekenhuizen maar is ook Muziekids Troubadours landelijk actief in
ziekenhuizen. Muziekids heeft giften en donaties ontvangen voor deze activiteiten. Door Covid-19 zijn echter het
overgrote deel van de activiteiten verplaatst naar het volgende jaar. De voorbereidingen hiervoor zijn wel in 2020
uitgevoerd om klaar te zijn zodra de activiteiten weer mogelijk zouden zijn. In 2020 heeft Muziekids wel de nodige
financiële ondersteuning misgelopen zoals geldinzamelingsacties via binnen- en buitenevenementen. Dit is
merkbaar in de resultaten.
Mede daardoor was het ook noodzakelijk om een beroep te doen op de NOW-regeling. Om in de toekomst een
beter evenwicht te krijgen in de diverse onderdelen van de financiële ondersteuning en de risico's te beperken is
door het bestuur dan ook een aantal acties al in 2020 ingezet.
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Informatie over financieel beleid

Jaarlijks heeft de stichting te maken met uitgaven voor de realisatie van haar doelstelling. Hierbij moet gedacht
worden aan onderhoud van bestaande Muziekids ruimtes, de kosten van onze onderliggende IT en
communicatiesystemen. Het bestuur hanteert hier altijd het uitgangspunt van passende soberheid.

Het bestuur werkt op basis van strategische doelstellingen die telkens voor een aantal jaren wordt geformuleerd.
Daarnaast definieert het bestuur - binnen deze strategische doelstelling - actiepunten per kalenderjaar. Over de
strategische doelstellingen, de realisatie van doelen en actiepunten communiceert het bestuur onder andere via de
website van de stichting. Het bestuur meende echter drastisch te moeten ingrijpen in het eerste kwartaal 2020
gezien de bijzondere omstandigheden en financiële impact van Covid-19.

Om de liquiditeitspositie te versterken heeft het bestuur onder meer de volgende acties uitgezet naast de ingezette
professionaliseringsslag en verbeteringen op het gebied van fondsenwerving en externe communicatie op social
mediagebied.
-    Vergroten aantal particuliere donateurs: Het vergroten van het aantal particuliere donateurs via diverse
campagnes op social media in combinatie met CRM aangestuurde telefonische opvolging en werving. De
voorbereidingen hiervoor zal tot aan de zomervakantie 2021 duren. De verwachting is dat de eerste resultaten te
zien zijn aan het eind van derde kwartaal 2021.
-    Het belang van steunfondsen: In 2020 is het Muziekids instrumentenfonds als steunfonds voor Muziekids
opgezet. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Het opzetten van steunfonds Muziekbeleving. Muziekbeleving
focust zich op het organiseren en promoten van direct/ indirecte geldinzamelingsactiviteiten waarbij de netto-
inkomsten ten goede komen van Stichting Muziekids.
-    Het in gebruik nemen van het opleidingscentrum in tweede kwartaal 2021 voor het opleiden van locatie
coördinatoren en vrijwilligers voor de activiteiten in de nieuwe ziekenhuizen.

Met de bovengenoemde acties heeft het bestuur van Muziekids - gesterkt door de groeiende vraag naar Muziekids
diensten maar ook door de toegezegde financiële steun van fondsen en bedrijven - een rotsvast vertrouwen in de
continuïteit en het realiseren van de groei van Muziekids om nog meer patiëntjes/ kinderen te kunnen bedienen.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

 31 december 2020

€ €

 31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Studio's 187.652 212.949
Inventaris 687 1.513
Vervoermiddelen - 3.439

188.339 217.901

Financiële vaste activa  (2)

Overige vorderingen 950 700

Vlottende activa

Vorderingen  (3)

Handelsdebiteuren 50.000 -
Overige vorderingen en overlopende activa 3.525 36.410

53.525 36.410

Liquide middelen  (4) 16.955 1.301

259.769 256.312
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 31 december 2020

€ €

 31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (5)

Algemene reserve -390.128 -108.826
Bestemmingsfonds 59.000 -
Bestemmingsreserve 79.149 21.956

-251.979 -86.870

Kortlopende schulden  (6)

Schulden aan kredietinstellingen - 21
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 108.994 162.434
Belastingen en premies sociale verzekeringen 218.515 154.177
Overige schulden 13.008 14.463
Overlopende passiva 171.231 12.087

511.748 343.182

259.769 256.312
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Saldo 2020

€

Saldo 2019

€

Baten

Baten van particulieren  (7) 23.836 22.220
Baten van bedrijven  (8) 201.051 238.542
Baten van loterijorganisaties  (9) - 30
Baten van andere organisaties zonder winststreven  (10) 6.191 138.092
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten  (11) 110 20
Overige bedrijfsopbrengsten  (12) 20.559 53.549

Som der baten 251.747 452.453

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (13) 290.864 339.385

Wervingskosten 37.227 55.462

Kosten van beheer en administratie

Personeelskosten  (14) 31.822 38.740
Overige bedrijfskosten  (15) 45.382 86.774

77.204 125.514

Financiële baten en lasten  (16) -11.562 -2.822

Resultaat -165.110 -70.730

Resultaatbestemming

Algemene reserve -281.303 -70.730
Bestemmingsfonds 59.000 -
Bestemmingsreserve 57.193 -

-165.110 -70.730

Stichting Muziekids
te Hilversum

- 16 - --dit document is elektronisch gewaarmerkt--



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, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

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 2020.

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 (€).
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Continuïteit van de activiteiten

Op 31 december 2020 bedraagt het eigen vermogen  negatief € 251.979, het werkkapitaal bedraagt negatief
€ 441.268, en is een resultaat over 2020 behaald van negatief € 165.110. In 2020 zijn reeds gelden besteed, die
waren bedoeld voor de doelstellingen in 2021 en verder. De bestedingen betreffen initiële project-/ opstartkosten
voor de doelstellingen in 2021.

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor Stichting Muziekids in totaliteit. De inkomsten zijn fors lager.  Dit
wordt veroorzaakt doordat de outdoor events die voor Muziekids geld inzamelen verplaatst worden naar 2021 of
verder. Denk hierbij aan alle outdoor events zoals Bovag-wasdag, hardlopen voor Muziekids, etc etc.

De gevolgen van COVID-19 drukt zwaar op de liquiditeitspositie en prognose. Het bestuur heeft daarom besloten
om zoveel mogelijk van alle overheidssteun gebruik te maken en daarnaast alle niet-noodzakelijke kosten met
onbepaalde tijd uit te stellen om zo de liquiditeit op peil te houden. 

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.

Om de liquiditeitspositie te versterken heeft het bestuur onder meer de volgende acties uitgezet naast de ingezette
professionaliseringsslag en verbeteringen op het gebied van fondsenwerving en externe communicatie op social
mediagebied.
-    Vergroten aantal particuliere donateurs: Het vergroten van het aantal particuliere donateurs via diverse
campagnes op social media in combinatie met CRM aangestuurde telefonische opvolging en werving. De
voorbereidingen hiervoor zal tot aan de zomervakantie 2021 duren. De verwachting is dat de eerste resultaten te
zien zijn aan het eind van derde kwartaal 2021.
-    Het belang van steunfondsen: In 2020 is het Muziekids instrumentenfonds als steunfonds voor Muziekids
opgezet. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Het opzetten van steunfonds Muziekbeleving. Muziekbeleving
focust zich op het organiseren en promoten van direct/ indirecte geldinzamelingsactiviteiten waarbij de netto-
inkomsten ten goede komen van Stichting Muziekids.
-    Het in gebruik nemen van het opleidingscentrum in tweede kwartaal 2021 voor het opleiden van locatie
coördinatoren en vrijwilligers voor de activiteiten in de nieuwe ziekenhuizen. 

-   Voorbereidingen voor de nieuwe locaties in ziekenhuizen kunnen pas gestart worden als tenminste 75% van de
noodzakelijke financiële middelen beschikbaar zijn.
-    De Muziekids Troubadours kunnen pas gestart worden in een ziekenhuis als voor de volle 100% de benodigde
financiële middelen hiervoor aanwezig zijn. Dat geldt eveneens voor Muziekids Online alsook voor Muziekids
Pop-Up.
-    Financiële ondersteuning voor opleiden vrijwilligers en locatie coördinatoren. De Stichting heeft de kosten
voor de opleidingen voor de locatie coördinatoren en vrijwilligers steeds uit eigen middelen gefinancierd. Gezien
de geplande uitbreidingen zullen véél meer locatie coördinatoren en vrijwilligers getraind moeten worden. Om dit
op een professionele manier aan te pakken is een opleidingscentrum opgezet in Hilversum en zullen fondsen
worden aangevraagd om voor de nieuwe Muziekids locaties de kosten voor deze opleidingen te financieren.
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Stichting Muziekids maakt gebruik van de volgende steunmaatregelen:
- Uitstel van betalingen belastingen bij de Belastingdienst aangevraagd; 
- Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) voor onze werknemers in Nederland

aangevraagd bij de uitvoeringsinstantie, om personeel in dienst te houden omdat door de crises buiten de
normale bedrijfsrisico's sprake was van een groot omzetverlies.

-  Tegemoetkoming Vaste Lasten is aangevraagd.

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuiteitsveronderstelling van de stichting. Echter, gezien de financiele positie van de stichting is haar
voortbestaan onzeker. Een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening is echter niet onmogelijk.

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.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als
financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de
behandeling per balanspost.

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.

Indien aan een materieel vast actief na een langere gebruiksperiode groot onderhoud wordt verricht, worden de
kosten in verband met het groot onderhoud afzonderlijk geactiveerd en afgeschreven (de
'componentenbenadering').
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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

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.

Bestemmingsreserve en bestemmingsfonds

Indien baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangegeven in het verslagjaar door het bestuur niet volledig
zijn besteed, wordt het nog niet bestede bedrag via de resultaatbestemming toegevoegd aan de
bestemmingsreserve. 

Indien baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangegeven in het verslagjaar door de schenker niet volledig
zijn besteed, wordt het nog niet bestede bedrag via de resultaatbestemming toegevoegd aan het
bestemmingsfonds.

Indien bestedingen uit de bestemmingsreserve en fonds wordt besteed, worden deze bestedingen in de staat van
baten en lasten verantwoord als last. De bestedingen worden via de resultaatbestemming als onttrekking aan de
bestemmingsreserves respectievelijk bestemmingsfondsen verwerkt.

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.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

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.

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 2020

1. Materiële vaste activa

Studio's

€

Inventaris

€

Vervoer-
middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde 262.496 4.132 5.250 271.878
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -49.547 -2.619 -1.811 -53.977

212.949 1.513 3.439 217.901

Mutaties 
Desinvesteringen - - -5.250 -5.250
Afschrijving desinvesteringen - - 1.811 1.811
Afschrijvingen -25.297 -826 - -26.123

-25.297 -826 -3.439 -29.562

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 262.496 4.132 - 266.628
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -74.844 -3.445 - -78.289

Boekwaarde per 31 december 2020 187.652 687 - 188.339

Afschrijvingspercentages
%

Studio's  10
Inventaris  20
Vervoermiddelen  0
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2. Financiële vaste activa

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overige vorderingen

Waarborgsommen 950 700

3. Vorderingen

Handelsdebiteuren 

Debiteuren 50.000 -

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Netto lonen - 3.199
Nog te ontvangen donaties - 33.211
Managementfee R. de Vos 3.525 -

3.525 36.410

4. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. (Algemeen) 10.788 1.004
ABN AMRO Bank N.V. (Tilburg) 2.558 5
ABN AMRO Bank N.V. (Lelystad) 25 24
ABN AMRO Bank N.V. (Hilversum) 45 6
ABN AMRO Bank N.V. (Utrecht) 43 11
ABN AMRO Bank N.V. (Beverwijk) 44 -
ABN AMRO Bank N.V. Bestuursrekening 1.813 28
ABN AMRO Bank N.V. (Amsterdam) 45 -8
ABN AMRO Bank N.V. (Haarlem) 56 -
ABN AMRO Bank N.V. (Alkmaar) 725 -
Kas 813 231

16.955 1.301
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

5. Reserves en fondsen

Algemene reserve -390.128 -108.826
Bestemmingsfonds 59.000 -

Bestemmingsreserve 79.149 21.956

-251.979 -86.870

2020

€

2019

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari -108.825 8.165
Effect foutherstel - -46.261

-108.825 -38.096
Resultaatbestemming -281.303 -70.730

Stand per 31 december -390.128 -108.826

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Bestemmingsfonds

Bestemmingsfonds 59.000 -

2020

€

2019

€

Bestemmingsfonds

Stand per 1 januari - -
Resultaatbestemming 59.000 -

Stand per 31 december 59.000 -

Onder deze reserve zijn opgenomen de toezeggingen aan projecten voor de komende jaren. De toezeggingen zijn
aan de volgende projecten:
- € 30.000 voor studio Alkmaar.
- € 29.000 voor troubadour trolleys voor de nieuwe ziekenhuizen
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve muziekinstrumenten Tilburg 5.636 5.636
Bestemmingsreserve muziekinstrumenten Blaricum 6.120 6.120
Bestemmingsreserve muziekinstrumenten Heideheuvel 6.120 6.120
Bestemmingsreserve muziekinstrumenten Almere 3.060 3.060
Bestemmingsreserve muziekinstrumenten Utrecht 1.020 1.020
Bestemmingsreserve overige projecten 57.193 -

79.149 21.956

Bestemmingsreserve muziekinstrumenten Tilburg

Stand per 1 januari 5.636 5.636

Stand per 31 december 5.636 5.636

Bestemmingsreserve muziekinstrumenten Blaricum

Stand per 1 januari 6.120 6.120

Stand per 31 december 6.120 6.120

Bestemmingsreserve muziekinstrumenten Heideheuvel

Stand per 1 januari 6.120 6.120

Stand per 31 december 6.120 6.120

Bestemmingsreserve muziekinstrumenten Almere

Stand per 1 januari 3.060 3.060

Stand per 31 december 3.060 3.060

Bestemmingsreserve muziekinstrumenten Utrecht

Stand per 1 januari 1.020 1.020

Stand per 31 december 1.020 1.020
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Bestemmingsreserve overige projecten

Stand per 1 januari - -
Resultaatbestemming 57.193 -

Stand per 31 december 57.193 -

Onder deze reserve zijn opgenomen de toezeggingen aan projecten voor de komende jaren. De toezeggingen zijn
aan verschillende projecten welke nog niet gestart zijn.

6. Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

ABN AMRO Bank N.V. (Beverwijk) - 21

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

Crediteuren 108.994 162.434

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 104.739 79.030
Loonheffing 113.776 75.147

218.515 154.177

Met de Belastingdienst zijn vooralsnog geen concrete afspraken gemaakt omtrent het betalen van de
omzetbelasting- en loonheffingschuld.

Overige schulden

Rekening-courant R. de Vos 13.008 14.463

Over de schulden wordt geen rente berekend.
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overlopende passiva

Vooruitgefactureerde bedragen 100.000 -
Nog te betalen lonen 7.005 -
Vakantiegeld 7.854 6.037
Accountantskosten 14.520 6.050
Nog te betalen NOW 1.0 12.231 -
Nog te betalen NOW 2.0 14.067 -
Nog te betalen NOW 3.1 15.554 -

171.231 12.087
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Saldo 2020

€

Saldo 2019

€
7. Baten van particulieren

Donaties en giften 23.836 22.220

8. Baten van bedrijven

Giften bedrijfsleven 201.051 238.542

9. Baten van loterijorganisaties

Bijdragen uit nationale loterijen - 30

10. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Giften 6.191 138.092

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

Verkoop armbandjes, water en advertenties 110 20

12. Overige bedrijfsopbrengsten 

Donatie feest 500 34.893
Overige baten 20.059 18.656

20.559 53.549
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13. Besteed aan de doelstellingen

Saldo 2020

€

Saldo 2019

€
Doelstelling A

Muziek optreden 12.640 69.786
Muziekinstrumenten onderhoud 32.482 38.914
Bandjes - 372
Lonen en salarissen 157.190 144.726
Managementvergoeding* 30.855 19.360
Onderhoud inventarissen 6.988 1.916
Overige kosten - 661
Advertenties - 1.149
Inhuur derden 17.059 36.036
Afschrijvingen materiele vast activa 29.562 26.465
Huisvestingskosten 21.063 -
Kantoorkosten 19.762 -
Autokosten 4.641 -
Overige personeelskosten 3.544 -
Ontvangen NOW -44.922 -

290.864 339.385

* Doordat het administratieve systeem van kostenallocatie in een overgangsfase is zijn er verschuivingen tussen
rubrieken besteed aan de doelstelling, overige personeelskosten en overige bedrijfskosten.
Lasten verkrijging subsidies

Wervingskosten* 36.300 48.041
Website 927 7.421

37.227 55.462

* De allocatie van uitgegeven kosten aan werving en administratie & beheer bevindt zich systeem- en
administratief technisch in een overgangsfase. In 2021 zal de allocatie van deze kosten op projectbasis worden
geadministreerd zodat de kosten beter toegerekend kunnen worden aan de juiste kostencategorieën.
14. Personeelskosten 

Lonen en salarissen 20.928 16.827
Sociale lasten 4.824 -
Overige personeelskosten 6.070 21.913

31.822 38.740

In 2020 en 2019 zijn de loonkosten onderverdeeld naar directe- en indirecte loonkostende. De directe loonkosten
zijn verantwoord onder rubriek "Besteed aan de doelstellingen". De indirecte personeelskosten zijn verantwoord
onder rubriek "personeelskosten".
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Saldo 2020

€

Saldo 2019

€
Overige personeelskosten

Reis- en verblijfkosten 178 3.044
Kantinekosten 447 2.475
Bedrijfskleding/wasserij - 269
Managementvergoeding 5.445 16.125

6.070 21.913

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 4 personeelsleden werkzaam (2019: 6).

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Studio's 25.297 24.725
Inventaris 826 757
Vervoermiddelen - 983

26.123 26.465
Boekresultaat 3.439 -
Toerekenbaar aan de doelstellingen -29.562 -26.465

- -

De afschrijvingslasten zijn rechtstreeks toerekenbaar aan de doelstellingen van Stichting Muziekids.
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Saldo 2020

€

Saldo 2019

€
15. Overige bedrijfskosten 

Huisvestingskosten 3.799 24.344
Exploitatiekosten 1.582 3.767
Kantoorkosten 2.357 17.561
Autokosten 819 8.227
Verkoopkosten 747 9.181
Algemene kosten 36.078 23.694

45.382 86.774

Huisvestingskosten 

Huur onroerende zaak 3.285 24.137
Gas, water en elektra 432 -
Overige huisvestingskosten 82 207

3.799 24.344

Exploitatiekosten 

Kleine aanschaffingen 1.582 3.767

Kantoorkosten 

Kantoorbenodigdheden 188 3.674
Drukwerk 447 5.777
Automatiseringskosten 28 1.694
Telefoon 220 1.471
Porti 19 93
Contributies en abonnementen 891 1.836
Verzekering 564 3.016

2.357 17.561

Autokosten 

Brandstoffen 819 7.336
Motorrijtuigenbelasting - 891

819 8.227

Verkoopkosten 

Representatiekosten 188 2.163
Overige verkoopkosten 559 7.018

747 9.181
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Saldo 2020

€

Saldo 2019

€
Algemene kosten 

Accountant 18.131 12.272
Administratiekosten 1.871 4.443
Correctie voordruk BTW 10.486 -
Overige algemene kosten 5.590 6.979

36.078 23.694

De allocatie van uitgegeven kosten aan werving en administratie & beheer bevindt zich systeem- en administratief
technisch in een overgangsfase. In 2021 zal de allocatie van deze kosten op projectbasis worden geadministreerd
zodat de kosten beter toegerekend kunnen worden aan de juiste kostencategorieën.
16. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -11.562 -2.822

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rente en bankkosten -2.684 -2.822
Rente en boetes belastingdienst -8.878 -

-11.562 -2.822

Ondertekening bestuur

Hilversum, ............... 2021

de heer R. Martens (secretaris) de heer S. Muller (penningmeester)

de heer W. Pekelharing (voorzitter) 
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