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Balans per 31 december 2021
(Na bestemming exploitatiesaldo)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 12.637 18.426

Vlottende activa

Overige vorderingen 2                775.176 1.229.914

Liquide middelen 3               721.460 1.114.903

Som der vlottende activa            1.496.636       2.344.817 

1.509.274 2.363.243

PASSIVA

Reserves en fondsen 4

Overige reserves              227.070 953.002

Continuïteitsreserve             100.000 0

             327.070        953.002 

Langlopende schulden 5                        -   828.568

Kortlopende schulden 6             1.182.204 581.673

         1.509.274    2.363.243 

31-12-2021 31-12-2020



Staat van baten en lasten over 2021

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

Baten: 7

- Baten van particulieren         326.802            300.000             600.978 

- Baten van bedrijven          34.300              165.000                        -   

- Baten van loterijorganisaties       500.000            500.000                        -   

- Baten van subsidies van overheden        306.700             337.600               813.437 

- Baten van andere organisaties zonder 

winststreven       1.565.444            2.136.024            1.853.874 

Som van de geworven baten      2.733.246          3.438.624          3.268.289 

- Baten als tegenprestatie voor de 

levering van producten en/of diensten           83.427              145.840                66.380 

Som van de baten      2.816.673         3.584.464         3.334.669 

Lasten: 8

Besteed aan doelstellingen

Algemene activatiekosten ( A )         162.403                 114.971               150.582 

Bewustwordingscampagne ( B )      2.046.895           2.532.037           1.057.409 

Deskundigheidsbevordering ( C )           271.916              383.779               187.328 

Lokale verankering ( D )          371.239                826.114              503.418 

     2.852.453           3.856.901           1.898.737 

Wervingskosten           63.795              50.000                 66.541 

Kosten beheer en administratie 9         526.357               189.466              598.864 

Som van de lasten    3.442.605         4.096.367          2.564.142 

Saldo van baten en lasten      -625.932            -511.903            770.527 

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

- bestemmingsfonds                   -                          -                          -   

- Continuïteitsreserve       100.000                        -                          -   

- overige reserves        -725.932              -511.903              770.527 

-625.932     -511.903           770.527           

Verhoudingen:
Wervingskosten - Som van de geworven baten 2,33% 1,45% 2,04%

Lasten besteed aan doelstellingen - Som van de baten 101,27% 107,60% 56,94%

Lasten besteed aan doelstellingen - Som van de lasten 82,86% 94,15% 74,05%

Kosten beheer en administratie - Som van de geworven baten 19,26% 5,51% 18,32%

In 2020 konden veel projecten niet doorgaan in verband met Covid-19-maatregelen. De bijdragen voor

specifieke projecten waren opgenomen in de overige passiva eind 2020. De bijdragen 2020 waarvoor geen

specifiek project stond zijn opgenomen in de reserves. Dit leidde tot een positief resultaat die de reserves

Netto zijn in de jaren 2020-2021 de reserves gestegen met 



Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving voor fondsenwervende instellingen, zoals vastgelegd in RJ 650 Fondsenwervende

instellingen.

Oprichting

Stichting Méér Muziek In De Klas, statutair gevestigd te Utrecht, is op 12 maart 2015 opgericht onder de naam

Stichting Stimulering Muziekonderwijs.  Bij bestuursbesluit van 16 februari 2016 is de naam van de stichting

gewijzigd in Stichting Méér Muziek. De hiervoor benodigde partiële statutenwijziging vond plaats op 24 februari

2016. De laatste statutenwijziging vond plaats op 19 april 2021. 

Doelstelling

Stichting Méér Muziek In de Klas stelt zich, met behulp van een daartoe bestemd vermogen, ten doel: 

o Het (doen) bevorderen van het maken van muziek, de muziekbeleving en vorming; 

o Het (doen) stimuleren en coördineren van activiteiten en programma's gericht op de verbetering van

culturele participatie door kinderen middel het muziekonderwijs in Nederland in samenspraak met het

Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas;

o Het bieden van ondersteuning aan (de organisatie van) het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs;

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het

woord. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) laten organiseren van culturele

evenementen, programma's en activiteiten door derden. 

Fiscale status

Stichting Méér Muziek In de Klas is aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI).

Directie

De directie wordt gevoerd door mevrouw J.J. Westerveld.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is per ultimo 2021 als volgt:

o Mevrouw C.G. Gehrels, voorzitter

o Mevrouw J.J. Van der Wijk, vicevoorzitter

o De heer J.A. Van den Ende, bestuurslid

o Mevrouw S. Laseur-Eelman, bestuurslid

o De heer R.W.J.H. Specken, penningmeester (afgetreden op 31-12-2021)

en per 1 januari 2022 zijn toegetreden;

o De heer S. Budjhawan, penningmeester (vanaf 1-1-2022)

o De heer J.A.U. Macrooy, bestuurslid (vanaf 1-1-2022)

o De heer M.I. van Engen, bestuurslid (vanaf 1-1-2022)

 



Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving voor fondsenwervende instellingen, zoals vastgelegd in RJ 650 Fondsenwervende

instellingen.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn

gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen

nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts

genomen voor zover deze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen welke hun oorsprong vinden voor het einde

van het verslagjaar, worden in acht genomen indien deze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Continuïteit/Covid-19

In verband met de maatregelen rondom Covid-19 waren veel projecten van 2020 doorgeschoven naar 2021.

Derhalve weken de werkelijke cijfers af van de begroting. 

Gebaseerd op de (liquiditeits)begroting die we hebben opgesteld, hebben we geen aanleiding om aan de

continuïteitsveronderstelling te twijfelen. Deze jaarrekening is derhalve opgesteld uitgaande van de

continuïteitsveronderstelling.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving

gebaseerd op de verwachte economische levensduur, of tegen lagere bedrijfswaarde.

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 

Reserves en fondsen 

Het bestuur geeft door de benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter beschikking staande

middelen wenst aan te wenden.

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, is dit deel aangemerkt

als 'bestemmingsfonds'. Fondsen onderscheiden zich dus in die zin van reserves, dat niet het bestuur, maar een

derde een bestemming aan de middelen heeft gegeven.



Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten en lasten 

Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waaraan deze kunnen worden toegerekend. 

Kostentoerekening

De kosten worden toegerekend aan de doelstelling, wervingskosten, alsmede beheer en administratie, op basis van

de volgende maatstaven:

o direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend;

o niet direct toerekenbare kosten worden als volgt verdeeld:

o personeelskosten op basis van een onderbouwde inschatting van de tijdsbesteding van de medewerkers;

o overige kosten aansluitend op de verdeling van de personeelskosten

Subsidies 

Subsidies worden in de jaarrekening verwerkt zodra er een redelijke zekerheid is dat de Stichting aan de gestelde

voorwaarden voldoet en de subsidie of faciliteit daadwerkelijk wordt verkregen.

Wanneer gelden van derden zijn ontvangen en deze eind van het jaar nog niet volledig besteedt zijn én de

verplichting rust om dit geld te besteden (en anders wellicht terug te betalen), dan wordt dit nog niet bestede

bedrag als schuld in de balans gepresenteerd.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde

schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke

resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode

waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.  



8.           Toelichting lasten

Doelstellingen:

Algemene activatiekosten ( A )

Bewustwordingscampagne ( B )

Deskundigheidsbevordering ( C )

Lokale verankering ( D )

7.
Wervings-

kosten

Kosten 

beheer en 

administrati

e

Totaal werkelijk 

jaar 2021

Begroot jaar 

2021

Totaal 

werkelijk 

jaar 2020

A B C D

Verstrekte(project)subsidies 

en (project)bijdragen
43.177            1.956.061         165.508         123.791                               -                     -                 2.288.537          2.714.367       1.302.882 

Uitbesteed werk             6.888               83.181           40.587            64.156                6.872            17.444                   219.127          280.000         283.246 

Communicatiekosten              3.736                7.653              1.685             4.842                2.967            23.312                    44.196            90.000           84.907 

Personeelskosten         103.603                      -              64.136          177.050              41.905           377.143                  763.837          870.000          759.425 

Huisvestingskosten                   -                        -                     -                     -                 5.060            45.537                   50.597            55.000            52.222 

Kantoor- en algemene 

kosten
           5.000                      -                     -               1.400                 6.154           55.388                   67.942            79.000             73.167 

Afschrijving                   -                        -                     -                     -                     837              7.532                     8.369              8.000             8.293 

Totaal        162.403      2.046.895         271.916         371.239            63.795        526.357           3.442.605      4.096.367      2.564.142 

Besteed aan doelstellingen



Bezoldiging Directie

2021 2020

naam J.J. Westerveld J.J. Westerveld

functie Directeur Directeur 

dienstverband

aard onbepaald onbepaald

uren per week 36 36

parttime percentage 100% 100%

periode 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging (EUR)

Bruto loon 88.004                 82.300                

vakantiegeld 7.653                    7.156                    

Eindejaarsuitkering -                       -                      

Totaal 95.657                89.456              

Belaste onkostenvergoedingen 327                       399                      

Pensioenlasten (wg) 11.020                   10.408                 

Totaal 107.004             100.263             

De bestuurders van Stichting Méér Muziek in de Klas ontvangen geen vacatiegelden en zijn onbezoldigd. 

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere

bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt jaarlijks vastgesteld.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Méér Muziek in de Klas de

Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie www.goededoelennederland.nl).

De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de

situatie bij Méér Muziek in de Klas vond plaats door het bestuur.

Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 415 punten met een maximaal jaarinkomen van EUR 119.322

(1 FTE/12mnd). Ook het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de  pensioenlasten, de

pensioencompensatie en de overige beloningen op termijn samen, blijven binnen het in de regeling

opgenomen maximum van EUR 119.322 per jaar. De belaste vergoedingen/bijtellingen, de

werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke

verhouding tot het jaarinkomen.

Amsterdam, 30 maart 2022

C.G. Gehrels J.J. Van der Wijk J.A. Van den Ende

S. Laseur - Eelman J.A.U. Macrooy S. Budjhawan

M.I. van Engen


