Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

soundsofmusic

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 1 1 2 7 4

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

Postbus 1754 9701 BT Groningen

Telefoonnummer
E-mailadres

info@soundsofmusic.nl

Website (*)

www.soundsofmusic.nl

RSIN (**)

0 0 8 4 8 6 4 5 1

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Podiumkunsten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)

1 0

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Geert Drion

Secretaris

Vincent Groen

Penningmeester

Vincent Groen

Algemeen bestuurslid

Jantine Wijnja

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 non-profit doestelling van de stichting is het produceren van een jaarlijks festival In
Groningen rondom een hedendaagse componist en actuele ontwikkelingen in de
hedendaagse muziek.

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?

Ter realisatie van onze missie organiseren we jaarlijks een zesdaags festival met
actuele (hedendaagse) muziek van (inter)nationale kwaliteit in de stad Groningen.
De kernwerkzaamheden die de stichting daarvoor gedurende het gehele jaar in de
aanloop naar het festval (elke jaar begin november) verricht zijn;
- het programmeren van muziekprijecten op verschillende locaties in Groningen
- als een podium aan talentvolle muziekmakaers uit het Noorden en als presenterende
dragen wij in producties en trajecten.
-we produceren o.a. films, workshops, educatie ter ondersteuning van het muzikale
kernprgramma.
-het onderhouden van een netwerk van samenwerkende partners in Groningen als
popdia, de Universiteit en de Hanzehogeschool.
-en doen alles wat nodig is om het festival te financieren en logistiek en technisch voor
te bereiden en te produceren.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting realiseert haar activiteiten op non-profitbasis. Daarvoor rchten we onze
fondswerving rop private fondsen met eveneens een non-profit doelstelling (als Fonds
21 en St. Beringer Hazewinkel).Daarnaast zijn subsidies van de regionale overheden
(gemeente en provincie Groningen) en het landelijke Fonds Podiumkunsten
(rijksoverheid) voor de stichting cruciaal.Op dit verstrekken de Gemeente Groningen en
het Fonds Podiumkunsten een subsidie voor vier jaar. Een naar verhouding de baten
(minder dan 20%) bestaat uit de recettes of andere publieksinkomsten van de
programmering van het festival .Ook dragen onze partners in specfieke projecten
regelmatig bij met coproductiebijsdragen.
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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).

Alle inkomsten komen ten goede aan de realisatie van het jaarlijkse soundsofmusic
festival, dat uitdrukkelijk een non-profit doelstelling heeft. Voor een belangrijk deel de
stichting voor haar inkomsten afhankelijk van subsidies van fondsen en overheden.
Ons streven is minaal 40% van ons budget te besteden als budget aanuitkoopsommen
voor de programmering van musici en ensembles. Voor het overige deel bestaat het
budget uit organisatie- en productie/kosten. Een eventueel positief saldo van een editie
van het festival wordt over het algemeen in het jaar erna besteedt in de volgende
editie.Venoortschapsbelasting voor de stichting nooit aan de orde geweest. Het actuele
eigen vermogen van de stichting op de balans,dient als buffer om onvoorziene risico’s
in de financiering op te vangen. Een batig saldo bij opheffing van de stichting wordt
conform de statuten overgdragen aan een andere, overeenkomstige, ANBI organisatie.
organisatiuegelijksoortige ANBI instelling.

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

Open

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

Het bestuur ontvangt voor de verrichte werkzaamheden geen vergoedingen
of honoraria.

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.

Festival soundsofmusic vond in 2021 plaats van 2-7 november 2021 in Groningen.

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

De honoraria van musici en organisatie die de stichting bij haar projecten betrekt, zijn
gebaseerd op de Cao voor Nederlandse Poppodia en festivals. Daarin zijn ook normen
voor freelancers opgenomen. Voor de salarislasten van het kernteam van artistiek leider
en zakelijk leider wordt eveneens uitgegaan van deze CAO. Met vrijwilligers worden
afspraken, okk ober een vergoeding, gemaakt conform de huidige fiscale regels.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

27.369

€

+
€

243

+

Totaal

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

27.940

+
€

2.768

560

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

10.000

Kortlopende schulden

€

25.172

€

48.730

Totaal

€

27.940

€

59.290

59.290

+
€

560

59.047

€

27.940

€

+
€

€
571

€

2.768

+
€

59.290

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

3.123

€

29.841

Subsidies van overheden

€

36.927

€

54.125

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

33.800

€

35.618

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

70.727

+

89.743

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

73.850

119.584

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

13.305

€

9.438

Personeelskosten

€

40.023

€

58.633

Huisvestingskosten

€

3.600

€

2.421

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

2.175

Overige lasten

€

12.537

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€
€

818

€

51.525

71.640

€

122.835

2.210

€

-3.251

+

+
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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.

Open

