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1 Samenstellingsopdracht 

 

Opdracht 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019-2020 van Stichting Muziekspeelplaats te 

Amsterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de directie van de 

besloten vennootschap Stichting Muziekspeelplaats verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid 

voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening 

berust bij de directie van Stichting Muziekspeelplaats 

 

 

Werkzaamheden 

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht 

waaronder Standaard 4410 ‘’Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie’’. De in dit 

kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het 

rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze 

werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de 

getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een 

beoordelingsverklaring kan worden ontleend. 

 

 

Bevestiging 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

 

Amsterdam, 14 juni 2021 

 

 
 

Maguire Tax & Legal B.V.  



 
 

Jaarverslag 2020  
 

Inleiding 
Stichting de MuziekSpeelplaats is opgericht in juli 2019 en stelt zich als doel samen muziek 
maken toegankelijk te maken voor alle kinderen van 0-21 jaar. Wij doen dit door zgn. 

actief te inspireren, deskundig op te leiden en hen te helpen om succesvol in de buurt een 
De MuziekSpeelplaats te organiseren en in te richten voor alle kinderen.  
 
Het jaar 2019 is primair gebruikt om de stichting op te zetten en alle juiste structuren 
(statuten, bestuur, fiscale basis, website) in te richten.  
 
Het jaar 2020 is het eerste jaar volledige jaar waarin Stichting De Muziekspeelplaats actief 
is. In dit jaarverslag zullen we ingaan op de organisatiestructuur van de stichting, kort 
weergeven wat de doelstellingen en realisatie voor de stichting zijn geweest en 
verantwoording afleggen over de cijfers vanaf juli 2019 tot en met december 2020.  
Daarnaast zullen we ingaan op onze doelstellingen voorgenomen activiteiten voor 2021. 
 
Organisatiestructuur 
Stichting De Muziekspeelplaats kent een bestuur, een directie en een raad van advies: 

      Tjeerd Oosterhuis  Voorzitter 
Jean-Marc Kessely  Secretaris 
Valentijn van der Beek Penningmeester 

 

Michel Koolmees  Algemeen Directeur 
 

Gerdy Harteveld 
      George Werger 
 
 
Doelstelling 2020 
Het verkrijgen van de benodigde middelen om het volgende te op te starten en/of te 
realiseren:  

o Uitbreiding van het aantal De MuziekSpeelplaatsen 
o Doorontwikkeling MuziekBox Den Haag  
o Verder ontwikkelen van onze website 
o Werven van Boegbeelden 
o Bekendheid creëren voor de stichting bij gemeentes, ambassadeurs, fondsen en 

potentiele donoren  
 
 

 



Realisatie 2020 
Alle doelen zijn of ernstig vertraagd, of volledig aangepast aan de omstandigheden door de 
gevolgen van COVID 19. Desalniettemin hebben we de volgende zaken gerealiseerd: 
 

o Backoffice - dankzij ondersteuning van het groeiende team vrijwilligers en een 
donateur is onze backoffice goed georganiseerd en hebben we onze planvorming 
voor de periode na de Corona maatregelen goed in kaart en draait de organisatie 
tegen minimale kosten. 
 

o Digitale omgeving - we zijn voorbereid om onze digitale omgeving te lanceren waar 
De MuziekSpeelplaatsen zich kunnen aanmelden, waar Boegbeelden geleerde lessen 
kunnen meenemen, lokale funding kunnen opstarten en o.a. hun achterban digitaal 
kunnen organiseren. 
 

o Bekendheid ambassadeurs - onze achterban groeit gestaag en het is onze 
verwachting dat een aansprekende groep mensen zich verbindt en actief gaat 
meewerken aan de groei van De MuziekSpeelplaats. 
 

o Bekendheid gemeentes - we spreken met diverse partijen in het land die veel 
interesse tonen in het ontwikkelen van De MuziekSpeelplaatsen, zodra er helderheid 
is over het opstarten van onze leefwerelden maken we onze ambities concreet.  
 

o De MuziekBox in Den Haag - geleid door ons Boegbeeld Siggi Florentina is de 
MuziekBox ondanks alle maatschappelijke omstandigheden actief en komen de 
kinderen (wanneer het kan) nog steeds muziek maken. Wel is het duidelijk dat het 
afgelopen jaar ook hier een zware wissel trekt. 
 

o De eerste fondsaanvraag is verricht. 
 
Doelstelling 2021 

o De ervaringen van De MuziekBox - Den Haag leggen we vast en kunnen deze 
beschikbaar stellen aan toekomstige De MuziekSpeelplaatsen. 
 

o Een buurt in Nederland moet zich bij ons kunnen aanmelden via de website, alle 
componenten moeten hier aanwezig zijn om een De MuziekSpeelplaats te kunnen 
ondersteunen. 

o Boegbeeld meldt buurt aan. 
o Wij helpen hen om vast te stellen of het een goede kans van slagen heeft om 

op te starten. 
o Wij stellen geleerde lessen beschikbaar in samenwerking met onze 

Boegbeelden. 
o Zodra de kinderen muziek kunnen maken op locatie krijgen zij mogelijkheden 

om hun achterban te organiseren en lokaal middelen te werven.  
 

o De Boegbeeld academie starten we op. 
 

o Ons vrijwilligersteam uitbreiden. 
 



o Events organiseren waar we kinderen, boegbeelden, supporters en bijvoorbeeld het 
bedrijfsleven bij betrekken. 
 

o Het opstarten van 5 á 10 De MuziekSpeelplaatsen in Nederland. 
 
 

 
Toelichting op de cijfers over 2019/2020 
 

o Baten van particulieren  
 
De financiering van de lopende noodzakelijkheden zoals onze licenties, administratie, 
website, ICT e.d. worden momenteel gedekt door een donateur die ons een warm 
hart toedraagt en gelooft in onze aanpak 
 

o Lasten  23.716  
 
Fondsenwerving en gerelateerde advisering 12.317 
 

o 8.277 Advies & fondsenwervingsactiviteiten, met name het juridisch 
bestendig opzetten van onze werving en backoffice. Ongeveer 10% van dit 
bedrag kan gezien worden als directe kosten voor fondsenwerving 

o ABN-AMRO MeesPierson, advies met betrekking tot het aantrekken 
van donateurs 

o   40 Handboek Sponsoring en Fondsenwerving 
 

Overige lasten en uitgaven 10.993 
 

o 089 
o  605 Logo De MuziekSpeelplaats  
o  

 
o Overige uitgaven  9.904 

o Accountantskosten    
o ICT kosten  
o Aansprakelijkheidsverzekering 
o Lidmaatschap CBF / Goede Doelen Nederland 
o  
o Onkosten vrijwilligers 
o 506 Kantoorbenodigdheden en overige kosten 

 
Afschrijvingskosten  

o  
o    

 
Valentijn van der Beek 
Penningmeester 
 



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na bestemming baten en lasten)

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa  (1)

Website 1.121

Materiële vaste activa  (2)

Computer 372

 1.493

Vlottende activa

Vorderingen  (3)

Overige vorderingen en overlopende activa 637

Liquide middelen  (4) 4.717

 5.354

 6.847

Stichting Muziekspeelplaats te Amsterdam
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31 december 2020

€ €

PASSIVA

Reserves  (5)

Continuïteitsreserve -3.544

Langlopende schulden  (6)

Achtergestelde lening 10.000

Kortlopende schulden  (7)

Crediteuren 161
Overlopende passiva 230

391

 6.847
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019/2020

2019/2020

€

Baten

Baten van particulieren  (8) 20.441

Som van de geworven baten 20.441

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Wervingskosten  (9) 12.317
Afschrijvingen  (10) 406
Overige kosten en uitgaven  (11) 10.993

Som van de lasten 23.716

Saldo voor financiële baten en lasten -3.275
Financiële baten en lasten  (12) -269

Saldo van baten en lasten -3.544

Toevoeging/(onttrekking):

Continuïteitsreserve -3.544

Stichting Muziekspeelplaats te Amsterdam
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3                TOELICHTING OP DE BALANS

ALGEMEEN

Aard van de activiteiten 

Stichting Muziekspeelplaats is opgericht op 12 juli 2019 en stelt zich als doel muziek toegankelijk te maken
voor alle kinderen van 0-21 jaar.

Rechtsvorm,vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister.

Stichting Muziekspeelplaats statutaire zetel te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nummer 75359871.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties

De balans, staat van baten en lasten en toelichting is opgenomen in het rapport volgens Richtlijn C2 Kleine
fondsenwervende organisaties.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Hierop worden de afschrijvingen in
mindering gebracht, welke zijn gebaseerd op de te verwachte economische levensduur. 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Hierop worden de afschrijvingen in
mindering gebracht, welke zijn gebaseerd op de te verwachte economische levensduur.

Afschrijving

Actief
%

Computer  20

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen nominale waarde.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden, gewaarderd tegen
nominale waarde.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. Voor zover niet anders is vermeld
hebben de langlopende schulden een looptijd van langer dan één jaar. 

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. Voor zover niet anders is vermeld hebben
de kortlopende schulden een looptijd van korter dan 1 jaar.

Stichting Muziekspeelplaats te Amsterdam
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

De staat van baten en lasten wordt bepaald op basis van het verschil tussen de ontvangen donaties, uitgaven
voor fondsenwerven, kosten van beheer, administratie en overige uitgaven.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva.

Stichting Muziekspeelplaats te Amsterdam
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

Website

€

Boekwaarde per 12 juli 2019
Verkrijgingsprijs -
Cumulatieve afschrijvingen -

-

Mutaties 
Investeringen 1.400
Afschrijvingen -279

1.121

Boekwaarde per 31 december 2020
Verkrijgingsprijs 1.400
Cumulatieve afschrijvingen -279

1.121

2. Materiële vaste activa

Computer

€

Boekwaarde per 12 juli 2019
Aanschaffingswaarde -
Cumalatieve afschrijvingen  -

-

Mutaties 
Investeringen 499
Afschrijvingen -127

372

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 499
Cumulatieve afschrijvingen -127

Boekwaarde per 31 december 2020 372

Stichting Muziekspeelplaats te Amsterdam
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VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Alle vorderingen hebben een overeengekomen looptijd korter dan één jaar.

31-12-2020 

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Borg creditcard 500
Vooruitbetaalde verzekering 137

637

4. Liquide middelen

ABN AMRO Bank 4.717

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

Stichting Muziekspeelplaats te Amsterdam
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PASSIVA

5. Reserves

2019/2020

€

Continuïteitsreserve 

Stand per 12 juli -

-
Bestemming saldo van baten en lasten 2019/2020 -3.544

-3.544

Stand per 31 december -3.544

6. Langlopende schulden

Achtergestelde lening 

31-12-2020 

€

Achtergestelde lening 

Achtergestelde lening 10.000

Met betrekking tot de achtergestelde lening is geen rente afgesproken.

7. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren 161

Overlopende passiva

Maguire Tax & Legal december 2020 230

Stichting Muziekspeelplaats te Amsterdam
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019/2020

2019/2020

€
8. Baten van particulieren 

Donaties particulieren 20.441

9. Wervingskosten

Kosten fondsenwerving en gerelateerde advisering 12.317

10. Afschrijvingen

Immateriële vaste activa 279
Materiële vaste activa 127

406

11. Overige kosten en uitgaven 

Accountantskosten 4.574
ICT kosten 2.354
Aansprakelijkheidsverzekering 1.412
Marketing & PR 1.089
Lidmaatschappen 500
Onkosten vrijwilligers 205
Overige kosten en uitgaven 859

10.993

12. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten -269

Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankkosten -269

Stichting Muziekspeelplaats te Amsterdam
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6                OVERIGE TOELICHTING

Resultaatbestemming 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het goedkeuren van de jaarstukken.

Voorstel vaststelling jaarstukken volgens artikel 10 van de statuten:

Voorgesteld wordt om het saldo van baten en lasten over 12 juli 2019 t/m 31 december 2020 als volgt te
bestemmen:

Ten laste van de continuïteitreserve: € 3.544

Stichting Muziekspeelplaats te Amsterdam
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