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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Muziekschool Barneveld

Nummer Kamer van
Koophandel

5 6 6 6 3 4 4 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Theaterplein 1, 3772KX Barneveld

Telefoonnummer

0 3 4 2 4 1 7 6 2 4

E-mailadres

info@muziekschoolbarneveld.nl

Website (*)

www.muziekschoolbarneveld.nl

RSIN (**)

8 5 2 2 4 5 4 2 7
1 2

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.J.H. Post

Secretaris

A.M. den Dunnen

Penningmeester

J. van Beek

Algemeen bestuurslid

W.A. Burgering

IB 114 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Bovenstaand leden vormen de Raad van Toezicht.
Directeur/bestuurder is F.R. Schukking (alleen/zelfstandig bevoegd)

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

1. De stichting heeft ten doel:
a. het verzorgen van muziekonderwijs in de ruimste zin van het woord
b. het verzorgen van kunsteducatie middels het ontwikkelen, verzorgen en uitvoeren
van kunsteducatieve activiteiten.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van het op
professionele basis aanbieden van muziekonderwijs en overige vormen van
kunsteducatie.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van het op
professionele basis aanbieden van muziekonderwijs en overige vormen van
kunsteducatie.!
Naast de muzieklessen maken ensembles een wezenlijk onderdeel uit van de lessen:
samen muziekmaken is het mooiste dat er is!
De leerlingen treden regelmatig op.
Daarnaast geven we veel les in het onderwijs op basis- en middelbare scholen.
Talentontwikkeling is speerpunt.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a. deelnemersbijdragen voor door de stichting te leveren diensten, onder meer
muziekonderwijs, de hoogte van de deelnemersbijdrage zal jaarlijks door het Bestuur
worden vastgesteld;
b. donaties van donateurs;
c. subsidies, giften en andere inkomsten;
d. erfstellingen en legaten.

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten (subsidies, lesgelden) worden besteed aan docenturen en
organisatiekosten.!
Specifiek geoormerkt geld wordt aan dat doel besteed (talentklas).
Het vermogen wordt aangehouden bij de Rabobank op twee zakelijke rekeningen en
één spaarrekening.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.muziekschoolbarneveld.nl/app/uploads/2019/10/Bele
idsplan-2019-2022-def-1-gecomprimeerd.pdf

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Raad van Toezicht: onbezoldigd
Directeur/bestuurder: Beloningsleidraad directeur-bestuurder Cultuurconnectie
Personeel: CAO Kunsteducatie

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie jaarverslag via onderstaande url.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

https://www.youtube.com/watch?v=XarHGwmbZ5M

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2019 (*)

€
€

114.881

67.322

€

+

€

114.881

+
67.322

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2019 (*)

Eigen vermogen

€

451.311

€

423.519

Voorzieningen

€

42.435

€

30.280

Langlopende schulden

€

21.818

€

29.467

Kortlopende schulden

€

356.710

€

334.883

Totaal

€

872.274

€

818.149

€
€

185.831

189.240

€
571.562

€

+
€

757.393

€

872.274

561.587

+
€

750.827

€

818.149

+
Totaal

31-12-2020

Zie jaarrekening via onderstaande url.

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

€

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

695.710

€

704.107

College-, cursus-, les- en examengelden

€

374.660

€

357.277

Baten werk in opdracht van derden

€

129.615

€

128.396

Overige Baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

9.219

Som van de overige baten

€

9.219

+

€

16.283

€

16.283

+

+

€

1.209.204

€

1.206.063

Personeelskosten

€

813.730

€

816.549

Afschrijvingen

€

27.704

€

38.462

Huisvestingslasten

€

142.397

€

147.487

Overige lasten

€

196.882

€

205.701

Totaal lasten

€

1.180.713

€

1.208.199

Saldo financiële baten en lasten

€

-699

€

-2.854

Resultaat

€

27.792

€

-4.990

Belastingen

€

0

€

-13.285

Resultaat deelnemingen

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

+

€
27.792

€

-18.275

€
27.792

€

-18.275

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Zie jaarrekening via onderstaande url.

https://www.muziekschoolbarneveld.nl/app/uploads/Jaarrekening
-Muziekschool-Definitief-wg.pdf

Open

