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Stichting Music4Hope

Barneveld

1.1  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

1.2  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 23.006 100,0% 37.888 100,0%

Inkoopwaarde van de omzet 26.199 113,9% 34.100 90,0%

Bruto bedrijfsresultaat -3.193 -13,9% 3.788 10,0%

Verkoopkosten 25 0,1% 2.160 5,7%

Som der kosten 25 0,1% 2.160 5,7%

Bedrijfsresultaat -3.218 -14,0% 1.628 4,3%

Rentelasten en soortgelijke kosten -302 -1,3% -489 -1,3%

Som der financiële baten en lasten -302 -1,3% -489 -1,3%

Resultaat -3.520 -15,3% 1.139 3,0%

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

20202021

Het bestuur wordt gevoerd door:

Blijkens de akte d.d. 27 oktober 2014 werd de stichting Stichting Music4Hope per genoemde datum

opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61757454.

De doelstelling van Stichting Music4Hope wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

- het (financieel) ondersteunen van initiatieven, projecten en activiteiten die een maatschappelijk, sociaal,

charitatief, cultureel of wetenschappelijk belang beogen in het algemeen;

- het (financieel) ondersteunen van projecten en actviteiten gericht op het bevorderen van de genezing,

gezondheid en het welzijn van mensen die lijden of hebben gelden aan een vorm van kanker in het

bijzonder,

en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan

zijn, alles in de ruimste zin des woords.

- Mevrouw M.H. Kok - van Maanen (secretaris)

- De heer P. Overduin (voorzitter)

- Mevrouw A. Pul - Evers (penningmeester)
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Stichting Music4Hope

Barneveld

1.2  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:
Inkoopwaarde van de omzet 7.901

Verkoopkosten 2.135

Rentelasten en soortgelijke kosten 187

10.223

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
Omzet 14.882

14.882

Daling resultaat 4.659

Het resultaat 2021 is ten opzichte van 2020 gedaald met € 4.659. De ontwikkeling van het resultaat 2021

ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:
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Stichting Music4Hope

Barneveld

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren - 54

- 54

Liquide middelen 4.573 7.908

Totaal activazijde 4.573 7.962

Barneveld, 6 oktober 2022

Stichting Music4Hope

De heer P. Overduin (voorzitter) Mevrouw M.H. Kok - van Maanen (secretaris)

Mevrouw A. Pul - Evers (penningmeester)

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Music4Hope

Barneveld

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Kapitaal 4.353 7.874

4.353 7.874

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 220 88

220 88

Totaal passivazijde 4.573 7.962

Barneveld, 6 oktober 2022

Stichting Music4Hope

De heer P. Overduin (voorzitter) Mevrouw M.H. Kok - van Maanen (secretaris)

Mevrouw A. Pul - Evers (penningmeester)

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Music4Hope

Barneveld

2.2  Staat van baten en lasten over 2021

€ € € €

Netto-omzet 23.006 37.888

Inkoopwaarde van de omzet 19.659 26.135

Kosten van uitbesteed werk 6.540 7.965

26.199 34.100

Bruto bedrijfsresultaat -3.193 3.788

Verkoopkosten 25 2.160

Som der kosten 25 2.160

Bedrijfsresultaat -3.218 1.628

Rentelasten en soortgelijke kosten -302 -489

Som der financiële baten en lasten -302 -489

Resultaat -3.520 1.139

Barneveld, 6 oktober 2022

Stichting Music4Hope

De heer P. Overduin (voorzitter) Mevrouw M.H. Kok - van Maanen (secretaris)

Mevrouw A. Pul - Evers (penningmeester)

2021 2020
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Stichting Music4Hope

Barneveld

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad

voor de jaarverslaggeving. 

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van

over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

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.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze

referenties wordt verwezen naar de toelichting.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 
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Stichting Music4Hope

Barneveld

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Verlenen van diensten

Kosten 

Bijzondere posten

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Koersverschillen

Dividenden

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden

verwerkt in de winst- en verliesrekening. 

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-

en verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten,

worden verantwoord zodra de onderneming het recht hierop heeft verkregen.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.
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Stichting Music4Hope

Barneveld

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  [6]

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren - 54

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Liquide middelen  [8]

Rabobank NL56 RABO 0300 0619 51 1.549 2.883

Rabobank NL96 RABO 0300 0595 82 1.673 3.755

Rabobank NL89 RABO 3180 7312 73 1.025 1.025

Kas 326 245

4.573 7.908

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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Stichting Music4Hope

Barneveld

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  [9]

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Vermogen

Reserves 4.353 7.874

KORTLOPENDE SCHULDEN  [13]

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen 220 88

Het resultaat van het boekjaar is bij de reserves per ultimo vorig boekjaar gevoegd.
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Stichting Music4Hope

Barneveld

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 2020

€ €

Baten

Contributieinkomsten 14.176 17.242

Advertentieinkomsten 2.358 4.622

Opbrengsten CD verkoop - 1.201

Opbrengsten wijn verkoop 10 260

Opbrengst kaartverkoop - 2.847

Opbrengsten acties 3.265 4.240

Opbrengst (bus)vervoer - 746

Ontvangen giften 3.197 6.730

23.006 37.888

Inkoopwaarde van de baten

Inkoop CD's - 1.048

Inkoop wijn - 144

Gift goede doelen 17.500 22.072

Kerkhuur 370 255

Inkoop broodjes etc. 33 -495

Kosten (bus)vervoer - 874

Inkoop muziek 101 466

Inkopen acties 1.655 1.771

19.659 26.135

Kosten van uitbesteed werk

Inhuur musici - 1.425

Inhuur dirigent 6.540 6.540

6.540 7.965

Verkoopkosten  [30]

Relatiegeschenken 25 865

Oninbare debiteuren - 1.295

25 2.160

De netto-omzet over 2021 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 39,3% gedaald.
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Stichting Music4Hope

Barneveld

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

Financiële baten en lasten

2021 2020

€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 302 489

Barneveld, 6 oktober 2022

Stichting Music4Hope

De heer P. Overduin (voorzitter) Mevrouw M.H. Kok - van Maanen (secretaris)

Mevrouw A. Pul - Evers (penningmeester)
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