Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Muziek aan Bed
3 4 3 9 1 0 2 5

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

C. Dirkszstraat 11C, 1056 TM Amsterdam

Telefoonnummer
E-mailadres

info@muziekaanbed.nl

Website (*)

www.muziekaanbed.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 2 2 3 6 8 9 9 7
Kunst en cultuur - Podiumkunsten
Gezondheid - Patiënten en families
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

4

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

F.E.A. Huijts

Secretaris

G.O. Rutgers

Penningmeester

F.P. Spaan

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel het ontwikkelen en produceren van projecten op het gebied
van kunst en cultuur, in de meest ruime zin, alsmede het verrichten van al hetgeen met
het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Als specifiek doel heeft de stichting daarnaast het ondersteunen van het welzijn en de
positieve gezondheid van (chronisch) zieken, ouderen, mensen met een beperking en
andere kwetsbare doelgroepen in onze samenleving.

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?

Muzikale optredens in ziekenhuizen, woonzorginstellingen en via videoverbinding.
Soms op een particuliere locatie. De werkzaamheden vinden gedurende het hele jaar
plaats.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Bijdragen van afnemers (grotendeels zorginstellingen), particuliere donaties, bijdragen
uit vermogensfondsen en in beperkte mate sponsoren.
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Algemeen (vervolg)
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 worden besteed aan de optredens: honoraria, kostuums en andere
materialen. Daarnaast een deel aan PR/werving van inkomsten en betaalde
organisatiemedewerkers (niet in loondienst).

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

https://tinyurl.com/vrrr63v6

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

Het bestuur werkt onbezodigd, geen vacatiegelden. Er is geen personeel in loondienst.
Met alle personen die op basis van ondernemerschap betrokken zijn wordt een
overeenkomst afgesloten waarin de beloning aanslsuit bij de Fair Practice Code en/of
wat passend is bij een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk.

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.

In 2020 heeft MaB 130 optredens gegeven door het hele land, waarvan 104 live. Dit
was minder dan gepland omdat vanwege covid-19 veel optredens afgelast werden. Ter
vervanging is MaB gestart met online optredens. Ook is het aanbod uitgebreid naar
live optredens op twee instrumenten zodat de musici onderling afstand kunnen
bewaren. De organisatie heeft nieuwe instrumenten aangekocht, om beschikbaar te
stellen aan de betrokken musici.
De eerste gesprekken zijn gevoerd om deel te nemen aan een onderzoek vanuit de
Hogeschool Rotterdam naar het effect van muziek op de communicatie binnen een
zorgsetting.
De cellisten zijn verder geschoold, zowel in aanvullende muzikale technieken als op
het gebied van waarneming en contact met de patiënt/ bewoner voor wie ze spelen.

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

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

14.774

3.444

€

+

€

14.774

+
3.444

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

39.235

€

+

112.234

+
€

218.222

€

232.996

€
€

80.187

€
94.342

€

+

75.392

+
€

174.529

75.392

43.738

€
178.987

31-12-2019 (*)

€

155.972

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

58.467

Totaal

€

232.996

+
€

159.416

€

84.024

€

159.416

+

+

Uit de bijdragen van zorginstellingen die al ontvangen zijn maar waar nog een verplichting tegenover staat om de als gevolg van covid-19 vervallen
optredens in te halen, is een bestemmingsreserve aangelegd. De vorderingen bestaan voor het grootste deel uit toegezegde maar nog niet ontvangen
subsidies. De kortlopende schulden bestaan uit reeds ontvangen bijdragen van vermogensfondsen waarvoor de bijbehorende activiteiten na 2020 worden
uitgevoerd.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

122.489

€

68.750

Baten sponsorbijdragen

€

11.905

€

10.950

Giften en donaties van particulieren

€

43.926

€

29.669

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

71.139

72.277

€
€

122.489

+

+

€

+

€
€

43.926

68.750

+
29.669

+

+

€

249.459

€

181.646

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

109.560

€

113.714

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

27.401

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

12.457

€

904

18.243

1.721

€
€

31.308

150.322

€

164.986

99.137

€

16.660

+

+
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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.

De subsidies van andere instellingen zonder winststreven zijn bijdragen van
vermogensfondsen. In de communicatiekosten zijn marketing en PR inbegrepen. De
inkoopwaarde (bestedingen die direct gerelateerd zijn aan optredens) zijn aanzienlijk
lager uitgevallen dan begroot, de overige kosten zullen in 2021 gemaakt worden en ten
laste gebracht van een aangelegde bestemmingsreseve (zie ook toelichting op de
balans).

Open

