Gegevens gepubliceerd in het kader van de ANBI-toekenning
1. Officiële naam
Statutaire naam: Stichting De Vrolijke Noot (handelsregisternummer 34265080)
2. RSIN (fiscaal nummer)
817514387
3. Contactgegevens
Bezoekadres/postadres:
Wagnerkade 85, 2102CV Heemstede
Telefoonnummer: +31 6 16 79 91 88
E-mailadres: info@stichtingdevrolijkenoot.nl
4. Doelstelling
Het (doen) initiëren en (doen) verzorgen van muziekprojecten, in welke vorm dan ook, gericht op muzikale
beleving en (voor zover mogelijk) zelf meedoen van natuurlijke personen met een geestelijke en/of lichamelijke
handicap die tijdelijk of blijvend zijn opgenomen in een zorginstelling zoals bejaarden-/ verzorgingstehuizen,
verpleegtehuizen, ziekenhuizen, huizen voor begeleid wonen, hospice-huizen en dergelijke, in de ruimste zin van
het woord.
De missie van de SDVN is dat zij in de participatiebehoefte van bovengenoemde doelgroep wil voorzien waarbij
tegelijkertijd gewerkt wordt aan een verbetering van het welbevinden en de fysieke en mentale conditie.
Muzikale voorstellingen worden naar de mensen toegebracht en mensen worden uitgenodigd om zelf deel te
nemen aan muzikale activiteiten. Dit zet aan tot beweging, vermindert gevoelens van angst en isolatie en
bevordert de saamhorigheid binnen de (huiskamer)setting van de zorginstelling. Ook verzorgend personeel,
mantelzorgers en familie ervaren deze saamhorigheid hetgeen de zorgstructuur versterkt.
Daarbij komt dat de Stichting door haar werkwijze de participatie samenleving concreet wil vormgeven. Kinderen
en jongeren zien hoe ze met hun talenten, terwijl ze met hun eigen ontwikkeling bezig zijn, iets kunnen doen voor
de meer kwetsbare groepen in de samenleving. Zo wordt er een kweekvijver van nieuwe vrijwilligers aangelegd
die zich verantwoordelijk voelen voor anderen in de samenleving, ook als deze zich niet direct in hun eigen
leefomgeving bevinden.
In het verlengde daarvan is het streven van de Stichting om bedrijven opmerkzaam te maken op de
mogelijkheden die er zijn om via Stichting De Vrolijke Noot maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet in
te vullen.
5. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
In 2017 bestonden de activiteiten van de Stichting onder meer uit:

de uitvoering van 79 muziekprojecten;

het uitbreiden van de pool van vrijwilligers die ons helpen bij de optredens (voorbereiding, muziek maken,
koffie schenken, foto’s maken, etc);

het uitbreiden van ons netwerk van samenwerkingspartners;

het uitbreiden van ons netwerk van potentiële afnemers in Noord-Holland, Utrecht en Overijssel
(zorginstellingen en –organisaties);

het professionaliseren van de operationele processen.
6. Beleidsplan 2017-2020
Een gedetailleerd beleidsplan is op te vragen bij de Stichting. De kern van ons beleidsplan voor de komende
jaren bestaat uit:







de verschillende netwerken onderhouden en uitbouwen zodat we kunnen toegroeien naar circa honderd
optredens per jaar;
het onderhouden van de relatie met bestaande en het werven van nieuwe sponsoren;
verdere professionalisering van de operationele processen;
het binden van vrijwilligers aan onze Stichting;
zichtbaarheid vergroten via publiciteit en sociale media.

7. Bestuurssamenstelling
De Stichting kent een directeur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Mariska Pool heeft de
functie van directeur.
8. Samenstelling Raad van Toezicht
Liesbeth Hörmann (voorzitter)
Joan Oosterbaan (secretaris)
Corianne Moor (vice-voorzitter)
9. Beloningsbeleid
De Stichting huurt de directeur per optreden in. Het werk dat de directeur naast de optredens voor de Stichting
verzorgt, verricht zij onbezoldigd.
De Raad van Toezicht verricht zijn werk onbezoldigd.
10. Financiële verantwoording over het boekjaar 2017
Balans per 31 december 2017
in euro's, ná resultaatverdeling
ACTIVA

31-12-2017

31-12-2016

750

1.206

3.535
8.100

8.050
-

Liquide middelen

31.852

18.959

TOTAAL ACTIVA

44.237

28.215

Materiële vaste activa

Debiteuren
Overige vorderingen

PASSIVA

31-12-2017

31-12-2016

Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen
totaal reserves

13.645
29.152
42.797

9.891
17.250
27.141

Crediteuren
Kortlopende schulden

1.440

1.074
-

44.237

28.215

TOTAAL PASSIVA

Resultatenrekening van 1 januari tot en met 31 december 2017
(in euro's)
2017

2016

Baten
- baten van organisaties zonder winststreven
- baten van particulieren
som van de geworven baten

50.985
8.624
59.609

40.331
4.133
44.464

- baten als tegenprestatie voor de levering van diensten
- overige baten
som van de baten

3.469
625
63.703

4.850
141
49.455

Lasten
Besteed aan doelstelling
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
som van de lasten

47.925
47.925

38.976
38.976

Saldo vóór financiële baten en lasten

15.778

10.479

-121

-116

Saldo van baten en lasten

15.657

10.363

Bestemming saldo van baten en lasten:
- dotatie bestemmingsreserves
- onttrekking bestemmingsreserves

10.589
-6.834

3.288
-

- dotatie bestemmingsfondsen
- onttrekking bestemmingsfondsen
Saldo van baten en lasten

21.685
-9.783
15.657

8.000
-925
10.363

Saldo financiële baten en lasten

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING
Algemeen
Toegepaste standaard
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn voor de jaarverslaggeving (RJ) 650 Fondswervende organisaties en de RJk C1 en RJk C2.
Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle genoemde bedragen luiden in euro’s.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen ervan naar de organisatie zullen toevloeien en dat de waarde ervan betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en dat de
omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft
plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de bestuurder oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van toepassing zijn op de activa en passiva en baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen.

Grondslagen voor de balans
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage van de aanschafprijs volgens de lineaire
afschrijvingsmethode op basis van de economische levensduur. Voor het afschijven van ict-investeringen wordt
het volgende afschrijvingspercentage gehanteerd: 33,3.
Vorderingen, overlopende activa, liquide middelen, schulden en overlopende passiva
Vorderingen, overlopende activa, liquide middelen, schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Reserves en fondsen
De bestemmingsreserve betreft dat deel van het vermogen waaraan het bestuur een bestemming geeft. De
bestemmingsfondsen betreffen dat deel van het vermogen waaraan derden een bestemming hebben gegeven.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal van de baten en het totaal van de lasten. De
baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, de lasten zodra zij voorzienbaar zijn. Baten
waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt. Indien
deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden nog niet bestede gelden opgenomen in
desbetreffende bestemmingsreserves respectievelijk –fondsen. Een onttrekking aan bestemmingsreserves
respectievelijk -fondsen wordt als besteding verwerkt.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen het saldo van van derden ontvangen intrest en aan derden betaalde
intrest.

