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De in dit rapport opgenomen

getallen tussen haakjes zijn
negatief.

BESTUURSVERSLAG

In het nu afgesloten verlengde boekjaar heeft het bestuur tien keer vergaderd.
Tijdens de eerste vergaderingen is met name aandacht besteed aan de strategie, het beleidsplan en
het inrichten van de operationele structuur van de organisatie. Naast het vormgeven van de toetsingskaders
voor de diverse activiteiten is tevens veel aandacht besteed aan de jurische kant van de samenwerking
met de ziekenhuizen en de verhouding met de muzikanten. Dit alles om een verantwoordde en
kwalitatief hoogwaardige invulling te geven aan de doelstellingen van de stichting.
Per 1 januari 2020 heeft de Stichting haar feitelijke werkzaamheden gestart na de overdracht van de
bestaande activiteiten in de ziekenhuizen vanuit de FCIC.
Vanwege de COVID-19 pandemie zijn onze activiteiten helaas al vrij snel in overleg met de ziekenhuizen
stopgezet vanwege de drukte op de Intensives Care Units en de persoonlijke veiligheid van de muzikanten.
Na de zomervakantie zijn we weer gefaseerd opgestart, maar tegen het einde van het jaar waren we nog
niet 100% acief in alle met ons samenwerkende ziekenhuizen. Ondanks de crises is het bestuur verheugd
dat in dit bijzondere jaar met drie nieuwe ziekenhuizen een samenwerkingsovereenkomst kon worden
getekend. Hieruit blijkt dat onze stichting voorziet in een behoefte en dat wij tijdens de pandemie erg werden
gemist.
In het komende jaar verwacht het bestuur weer terug te kunnen gaan naar een genormaliseerde situatie in
de ziekenhuizen, waardoor zij zich weer kan gaan focussen op haar doelstellingen. Het streven is om
het aantal samenwerkingsverbanden in het komende jaar wederom uit te breiden met als ultiem doel
muziek op alle Intensive Care Units in Nederland en een wetenschappijle onderbouwing van de positieve
effecten van muziek op de gezondheid van de patient.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar onze samenwerkingsziekenhuizen en alle sponsoren en
donateurs die ons ondanks de pandemie zijn blijven steunen.
Stichting.
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STICHTING "MUZIC ", HAARLEM
1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31 december 2020
€
€

29 juli 2019
€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Te ontvangen bijdrage
Overige vorderingen

300
0

0
0

300
Liquide middelen
Rabobank, rekening courant
Rabobank, spaarrekening

41.079
0

0
0

41.079

41.379

31 december 2020
€
€

29 juli 2019
€

Eigen Vermogen
Stichtingskapitaal
Continuiteitsreserve
Exploitatiesaldo

0
10.000
2.437

0
0
0

12.437
Kortlopende schulden
(ten hoogste 1 jaar)
Te betalen interacties
Vooruitontvangen steunbijdrage
Vooruitontvangen subsidie intervisie
Overige te betalen kosten

15.000
12.000
1.000
942

0
0
0
0

28.942

41.379

STICHTING "MUZIC ", HAARLEM
2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN VANAF 29 JULI 2019 TOT EN MET 31 DECEMBER 2020
29 juli 2019 t/m
31 december 2020
€
Opbrengsten
Steunbijdragen
Subsidies
Donaties
Overige inkomsten

50.736
900
3.005
4.582

Exploitatiekosten
Kosten interacties
Kosten coordinatie
Overige kosten

Totaal exploitatiekosten

Exploitatie-saldo
Rentebaten en lasten

Netto resultaat

36.604
17.595
2.587

STICHTING "MUZIC ", HAARLEM
3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 EN DE STAAT VAN
BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 29 JULI 2019 TOT EN MET 31 DECEMBER 2020

3.1. ALGEMEEN
3.1.1. Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel bij te dragen aan een positieve patiën tervaring ter ondersteuning en
bevordering van het genezingsproces op, onder meer, doch niet uitsluitend, intensive care units in ziekenhuizen
in Nederland door het laten verzorgen van professionele live muziek op verzoek, alsmede het (laten)
onderzoeken, dan wel het (geheel of gedeeltelijk) financieren van de wetenschappelijke onderbouwing van het
positieve effect van muziek op het genezingsproces van patiën ten.
De stichting heeft geen winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteiten verrichten indien en voor zover
de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van de baten en de lasten) binnen een redelijke termijn geheel of
nagenoeg geheel ten goede komen aan de hiervoor omschreven doelstelling.

3.1.2. Bestuur
De Stichting wordt bestuurd door een Bestuur.
Per 31 december 2020 bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen besuurslid:
Algemeen besuurslid:
Algemeen besuurslid:
Algemeen besuurslid:

Mevrouw L.M.C.M Gijsbers
De heer L.S.S. Bakker
De heer R.P.M. Sneeboer
Mevrouw M.J. Eldering
Mevrouw T. Vogels - Westrik
Mevrouw E.G.M. Smit
De heer A.C. Jaske

3.2. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT
3.2.1. Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar.
3.2.2. Toegepaste prijsgrondslagen
Materiele vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs en verminderd met
afschrijvingen naar rato van de verwachte gebruiksduur

Overige activa en passiva
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd
op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening in
mindering gebracht.

3.2.3. Resultaatbepaling
Opbrengsten
De inkomsten bestaan uit steunbijdragen van samenwerkende ziekenhuizen, subsies, donaties en
giften en andere inkomsten.
De lasten over het jaar worden gewaardeerd tegen uitgaafprijzen.
Overeenkomstig de ANBI status worden de jaarlijkse inkomsten voor het grootste deel besteed aan
de doelstelling van de Stichting en voor zover dit in het verslagjaar niet kon worden gerealiseerd
als schuld op de balans ultimo het betreffende jaar opgenomen.
Kosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

3.3. Vorderingen
De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Op de vorderingen wordt indien noodzakelijk
een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.

3.4 Eigen Vermogen
Continuiteitsreserve
Teneinde de werkzaamheden van Stichting in de toekomst te kunnen waarborgen heeft het Bestuur besloten
een continuiteitsreserve te vormen. De hoogte van deze reserve is gemaximeerd tot 50% van de vaste
kosten voor de Stichting in het komende jaar. In 2019 is een donatie ontvangen van De Vrienden van
het Spaarne Gasthuis in Haarlem, die voor de vorming van deze reserve is aangewend. Het geoogde maximum
is per 31 december 2020 nog niet bereikt en zal in de komende jaren verder worden opgebouwd.
Het verloop van deze rekening is als volgt:
€
Stand per 29 juli 2019
Bij: Donatie 2019

0
10.000

Stand per 31 december 2020

10.000

Exploitatiesaldo

Het verloop van deze rekening is als volgt:
€
Stand per 29 juli 2019
Bij: exploitatiesaldo boekjaar

0
2.437

Stand per 31 december 2020

2.437

3.5. Kortlopende schulden
De schulden op korte termijn zijn in 2021 betaald c.q. besteed.
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