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Stichting Inspire2liveMusic

T.a.v. het bestuur

Merelstraat 36 

3334 AA  ZWIJNDRECHT

Hendrik-Ido-Ambacht, 9 juni 2022

Betreft:      jaarrekening 2021

Geacht bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik-Ido-

Ambacht samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting

verstrekte gegevens.

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

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste

grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. 
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Overig

Overig

Blijkens de akte d.d. 28 maart 2011 werd de stichting Stichting Inspire2liveMusic per genoemde datum

opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52370437.

De doelstelling van Stichting Inspire2liveMusic wordt in artikel  van de statuten als volgt omschreven:

a) Het (financieel) ondersteunen van initiatieven, projecten en activiteiten, die een maatschappelijk, sociaal,

charitatief of wetenschappelijk belang beogen in het algemeen;

b) Het (financieel) ondersteunen van projecten en activiteiten gericht op het bevorderen van genezing,

gezondheid en welzijn van mensen, die lijden of hebben geleden aan een vorm van kanker in het bijzonder.

- De heer P. Overduin, voorzitter

- De heer A. van Es, secretaris

De samenstelling van het bestuur van Stichting Inspire2liveMusic per 31 december 2021 is als volgt:

- De heer M.P. Meerkerk, penningmeester

De stichting verkrijgt haar middelen onder meer uit het geven van concerten, verkoop van producten,

bijdragen, giften en donaties.

De stichting is door de Belastingdienst gerangschikt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
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Hoogachtend,

Tiemens Financiële Administraties

R.B. Tiemens

Wij vertrouwen u hiermede van dienst te zijn en zijn tot het verstrekken van verdere toelichting gaarne

bereid.
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

2.1  Bestuursverslag

Doelstelling

Bij het behalen van de doelstelling; “het zoveel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek naar kanker in z’n

algemeenheid” zijn de belangrijkste risico’s de afgelopen jaren duidelijk geworden. Door alle beperkingen

a.g.v. Corona, zijn veel activiteiten onmogelijk gebleken waardoor de werving van fondsen zwaar heeft

moeten lijden en de schenkingen aan de gekozen goede doelen sterk zijn gedaald.

Risico’s en onzekerheden

De statutaire doelstelling van de stichting is als volgt omschreven:

a) Het (financieel) ondersteunen van initiatieven, projecten en activiteiten, die een maatschappelijk, sociaal,

charitatief of wetenschappelijk belang beogen in het algemeen;

b) Het (financieel) ondersteunen van projecten en activiteiten gericht op het bevorderen van genezing,

gezondheid en welzijn van mensen, die lijden of hebben geleden aan een vorm van kanker in het bijzonder.

Dit betekent kortweg dat de stichting als doel heeft om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek

naar kanker.

Stichting inspire2liveMusic besteed en beheert het geld dat zij ontvangt op verantwoorde wijze. Het bestuur

van de stichting is zich ervan bewust dat gevers ook verwachten dat het ontvangen geld snel wordt

doorgestort naar het gekozen goede doel. Vaak zit er wel enige tijd tussen het binnenkomen en afstorten

aan het goede doel. Het beleid van de stichting is erop gericht om een zo klein mogelijke reserve aan te

houden. 

Financieel beleid

Binnen de stichting Inspire2liveMusic is een ‘goede doelen zangkoor’ opgericht om fondsenwerving te

realiseren middels het geven van concerten. Koorleden betalen een maandelijkse donatie, bij concerten

wordt een toegangsprijs betaald door bezoekers, het programmaboekje van een concert wordt aangevuld

door advertenties van sponsoren, het CREA-team ontplooit diverse verkoopacties binnen en buiten het

koor, een fietsteam bestaande uit koorleden laat zich sponsoren om b.v. de Mt. Ventoux te beklimmen, het

koor verkoopt b.v. CD’s, wijn e.d. Met de netto opbrengst wordt veelal een gericht onderzoek naar enige

vorm van kanker (mede)gefinancierd. In het afgelopen jaar betrof dit voor het overgrote deel van de

afdracht: “onderzoek naar hersentumoren bij kinderen” van het Prinses Maxima Centrum in Utrecht.

Doelrealisatie

Het afdragen van geworven fondsen geschiedt middels het overhandigen van een cheque aan

vertegenwoordigers (veelal artsen) van de ontvangende organisatie van het gekozen doel. Deze

overhandiging wordt breed uit op sociaal media gedeeld zodat ook koorleden, donateurs, sponsors en

andere gevers direct op de hoogte worden gebracht van deze afdracht.

Commmunicatie met belanghebbenden

Het bestuur van de stichting bestaat uit een de volgende personen: voorzitter; P. Overduin, secretaris; A.

van Es, en penningmeester; M.P. Meerkerk. Zij zijn allen vrijwilligers. Niemand ontvangt een vergoeding

voor zijn of haar werkzaamheden. De dirigent van het koor, die ook de voorzitter van de stichting is,

ontvangt een onkostenvergoeding voor zijn functie als dirigent van het zangkoor.

Het bestuur
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

2.1  Bestuursverslag

Zwijndrecht, 9 juni 2022

Het bestuur:

De heer P. Overduin, voorzitter

De heer A. van Es, secretaris

De heer M.P. Meerkerk, penningmeester

Vanaf begin september mocht er, onder bepaalde voorwaarden, gelukkig weer gerepeteerd worden. Eerst

in 2 groepen, later weer met z’n allen bij elkaar. Veel koorleden waren nog geruime tijd erg voorzichtig

waardoor de opkomst op de repetitieavonden nog er laag was. Desondanks werd er door de aanwezigen

heerlijk gezongen. Helaas moest het bestuur besluiten dat vanaf 1 december geen koorrepetitie avonden

meer konden worden gehouden vanwege aangescherpte coronamaatregelen door het kabinet. Ook de

geplande Kerstconcerten in december moesten allemaal worden afgezegd.

2021 was evenals 2020 een jaar dat voor een groot deel in het teken stond van Coronabeperkingen.

Behalve een online zangdienst op 3 januari in de Breepleinkerk te Rotterdam en een online opname in de

Bron in Hardinxveld-Giessendam op 10 april was er tot en met de zomervakantie geen koorrepetitie of

concert met publiek mogelijk. Gelukkig betaalden de meeste koorleden hun maandelijkse donatie door. 

Jaaroverzicht

Gelukkig is er door het hierboven genoemde, in 2021, een totaalbedrag van € 68.000,- overhandigd aan het

Prises Maxima Centrum in Utrecht. Gezien de omstandigheden een geweldig bedrag. We hopen dat 2022

weer een ‘normaal’ jaar wordt en we weer voluit kunnen zingen en geld ophalen voor kankerbestrijding.

Door een aantal geweldige verkoopacties, zoals o.a. een Paasactie, plantenactie, herfststukkenactie en een

decemberactie heeft het CREA-team voor geweldig mooie opbrengsten gezorgd. Tevens zijn er diverse

giften ontvangen waaronder een gift van € 7.500,- van stichting ‘Wij en de maatschappij”.
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

3.1  Balans per 31 december 2021

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Voorraden 
Artikelen t.b.v. fondsenwerving 631 897

631 897

Vorderingen 
Overlopende activa 908 35

908 35

Liquide middelen 10.726 12.734

Totaal activazijde 12.265 13.666

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

3.1  Balans per 31 december 2021

PASSIVA € € € €

Reserves en fondsen

Overige reserves 5.377 12.214

5.377 12.214

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 6.888 1.452

6.888 1.452

Totaal passivazijde 12.265 13.666

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

3.2  Staat van baten en lasten over 2021

€ € € €

Baten:

- Baten uit eigen fondsenwerving,      

concerten en verkoopproducten 59.324 106.590

- Donaties koor 26.387 28.389

Som der baten 85.711 134.979

Lasten:

Besteed aan doelstellingen

Afdracht goede doelen 68.600 76.600

Kosten t.b.v. realiseren baten

Inkoop producten, kosten concerten 22.911 44.852

91.511 121.452

-5.800 13.527

Beheer en administratie

Kantoorkosten - 737

Algemene kosten 524 1.089

524 1.826

Saldo voor financiële baten en lasten -6.324 11.701

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 3

Rentelasten en soortgelijke kosten -513 -654

Som der financiële baten en lasten -513 -651

Saldo baten en lasten -6.837 11.050

2021 2020
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

3.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

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.

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.

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 fondsenwervende organisaties, die uitgegeven zijn

door de Raad voor de jaarverslaggeving. 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering.

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. 

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. 

De activiteiten van Stichting Inspire2liveMusic, statutair gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht, bestaan

voornamelijk uit:

a) Het (financieel) ondersteunen van initiatieven, projecten en activiteiten, die een maatschappelijk, sociaal,

charitatief of wetenschappelijk belang beogen in het algemeen;

b) Het (financieel) ondersteunen van projecten en activiteiten gericht op het bevorderen van genezing,

gezondheid en welzijn van mensen, die lijden of hebben geleden aan een vorm van kanker in het bijzonder.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Merelstraat 36  te Zwijndrecht.

Stichting Inspire2liveMusic, statutair gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 52370437.
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

3.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET SALDO BATEN EN LASTEN

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het

verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor

vermelde waarderingsgrondslagen.

Een exploitatieoverschot wordt verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Een

exploitatietekort wordt in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar is.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking

hebben.
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Voorraad wijn, CD’s etc 631 897

Vorderingen

Overlopende activa

Overig 908 35

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 4.818 5.985

Rabobank rekening-courant 4.494 4.700

Rabobank spaarrekening 45 45

Kas 1.369 2.004

10.726 12.734
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

2021 2020

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 12.214 1.164

Saldo baten en lasten boekjaar -6.837 11.050

Stand per 31 december 5.377 12.214

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overlopende passiva

Donaties 570 517

Afdracht goede doelen en vooruitontvangen bijdragen 5.755 400

Administratiekosten 500 500

Bankrente en –kosten 63 35

6.888 1.452
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 2020

€ €

Baten uit eigen fondsenwerving

Opbrengsten concerten, verkoop producten en giften 59.324 106.590

Donaties koor

Donaties koor Inspire2live choir 26.387 28.389

Besteed aan doelstellingen

Afdracht goede doelen 68.600 76.600

Kosten t.b.v realiseren baten

Inkoop producten, kosten concerten 15.971 38.012

Onkostenvergoeding dirigent 6.540 6.540

Vergoeding zangcoach 400 300

22.911 44.852

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden - 737

Algemene kosten

Administratiekosten 454 454

Overige algemene kosten 70 635

524 1.089

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten spaarrekening - 3

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelast rekening courant banken 513 654

Er zijn geen begrotingscijfers van 2021 opgenomen in de staat van baten en lasten aangezien er

geen begroting is opgesteld voor boekjaar 2021. De stichting heeft gekozen om geen begroting op te

stellen, aangezien zij dit niet noodzakelijk acht als zijnde sturingsinstrument.

Algemene toelichting bij staat van baten en lasten over 2021
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Stichting Inspire2liveMusic te Zwijndrecht

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

Zwijndrecht, 

Stichting Inspire2liveMusic

De heer P. Overduin, voorzitter

De heer A. van Es, secretaris

De heer M.P. Meerkerk, penningmeester

Gemiddeld aantal werknemers

Overige informatie

De bestuurders van de stichting hebben gedurende 2021 en 2020 geen bezoldiging ontvangen voor

haar bestuurstaken. De voorzitter en tevens dirigent van het Inspire2live Choir heeft gedurende het

boekjaar een onkostenvergoeding ontvangen voor zijn werkzaamheden als dirigent van het koor ad.

€ 6.540 (2020: € 6.540)

Bezoldiging bestuurders

Gedurende de jaren 2021 en 2020 waren geen werknemers in dienst op basis van een volledig

dienstverband.
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