Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Academie voor Nederlands Muzikaal Talent
2 7 2 6 1 2 2 0

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

Dorp 21 3466 NE Waarder
0 3 4 8 5 0 2 4 4 0

E-mailadres

info@academiemuzikaaltalent.nl

Website (*)

www.academiemuzikaaltalent.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 2 1 9 2 1 0 2

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

6

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

vacant

Secretaris

Iris de Vette

Penningmeester

Bas Vliegenthart

Algemeen bestuurslid

Herman Stoevelaar

Algemeen bestuurslid

Chris Tils

Overige informatie
bestuur (*)

de stichting heeft geen personeelsleden in dienst en werkt uitsluitend met
free-lancecontracten

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 stichting stelt zich tot doel het bieden van faciliteiten zodat muzikaal talent uit
Nederland in de gelegenheid wordt gesteld zich verder te ontwikkelen

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?

- het verzorgen van vakonderwijs in de muziektheorie, van ensemblespel en van
podiumoptredens, zowel ten behoeve van oudere als ook jonge talentvolle musici.
- het doen begeleiden van leerlingen en hun ouders, door docenten en tutoren
- het samenwerken met de conservatria in Nederland, ondermeer in verband met de
doorstroming van talentvolle musici

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

- bijdragen van ouders
- opbrengsten van concerten gegeven door de leerlingen
- donaties van Vrienden van de AMT
- donaties van fondsen

Het vakonderwijs, de muziektheorie en de ensemblebegeleiding worden op de
zaterdagen gegeven in het conservatorium van Utrecht
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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).

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

- individuele vaklessen in het instrument van de leerling door hoofdvakdocenten aan
Nederlandse conservatoria
- groepslessen in muziektheorie
- begeleiding van ensembles
- organiseren van masterclasses
- organiseren van specifieke projecten als CD- en video opnames

https://www.academiemuzikaaltalent.nl/wp-content/uploads/2021
_jaarverslag_online.pdf

Open

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

De stichting heeft geen personeelsleden in dienst.
De beloning van docenten en medewerkers vindt in principe marktconform plaats.
Docenten worden aangetrokken op basis van een free-lancecontract; de beloning vindt
plaats op basis van een algemeen geaccepteerd uurtarief.
Secretariaats- en communicatiemedewerkers worden eveneens marktconform
gehonoreerd, op basis van een free-lanceverbintenis.
Bestuursleden en de directeur verrichten hun werkzaamheden om niet.

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.

Zie URL volgende vraag

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

https://www.academiemuzikaaltalent.nl/wp-content/uploads/2021
_jaarverslag_online.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

78.522

€

85.677

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

4.941

€

4.698

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

129

€

+
€

90.040

+

Totaal

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

83.501

90.375

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

38

Totaal

€

83.501

90.413

+
€

+
€

83.463

373

€

83.501

€

+
€

€
83.372

€

+
€

90.413

€

38

€

90.413

+

+

In 2021 werd een exploitatietekort geboekt van € 5.278. Omdat een aantal projecten door onvoldoende financiering in de min kwamen, zijn deze tekorten
afgeboekt van de Algemene Reserve. Hierdoor is het eigen vermogen in totaal met € 6.912 afgenomen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

47.275

€

39.675

Subsidies van overheden

€

0

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Overige subsidies

€

0

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

10.120

€

9.309

Giften en donaties van particulieren

€

11.001

€

11.597

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

+

€

€
€

11.001

+

+
11.597

€
€

9.745

9.574

+

+

€

78.141

€

70.155

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

62.744

€

62.341

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

14.812

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

5.863

2.546

€

15.916

83.419

€

80.803

-5.278

€

-10.648

+

+
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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.

Baten:
- baten als tegenprestatie voor geleverde diensten betreffen de ouderbijdragen voor de
lessen van de leerlingen
- de baten van de sponsorbijdragen betreffen steun van de charitatieve fondsen
- de overige baten betreffen onder meer inkomsten uit AMT-concerten en bedragen die
zijn onttrokken aan de Reserve Projecten vanwege projectuitgaven. In 2021 betreft dit
een bedrag van € 3.266
Lasten:
- inkoopwaarde van geleverde producten betreft met name de honoraria van
vakdocenten (€ 48.550) correpetitoren (€ 9.738) en de kosten van de projecten (€
3.266)
- de overige kosten betreffen met name de kosten van het secretariaat (€ 9.470) en de
kosten van de directie (€ 2.400)

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

NVT

Open

