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Annual report 2021 of the MuziCan-muses at work Foundation.
In 2021, 4 board meetings took place on 9/4, 10/6, 15/9 and 26/11. Due to the corona
measures, 2 meetings were done digitally via 'zoom' and two live.
Due to the restrictions following the corona pandemic, there were no implementations of
projects in the first half of the year.
On 9 April, the first meeting of 2021, Joke Schulkes-van de Pol joined the board in the
position of secretary.
At that first meeting of 2021, plans were mainly discussed. The artistic director, Marion von
Tilzer, explained in detail her plans for the project 'Malala speaks', the first project in a new
series: 'Meetings with remarkable women-music, inspired at womens lives'. She also
discussed the progress of the CD tour of the earlier project 'Ten songs of change'.
On 10 June, the annual financial report for 2019 and 2020 was adopted at the meeting.
There had been hardly any activities, partly due to the corona pandemic.
The progress of the projects 'Malala speaks' and 'Ten songs of change' was discussed.
Ambitions to work on a separate website for the Foundation, to apply for the ANBI status
and to have the articles of association amended to meet the requirements of the WBTR
(Legal Entities Management and Supervision Act), the ANBI status and Governance Code
Culture were also discussed.
In the summer, a series of 10 concerts of!"10 Songsof Change"!took place in various spiritual
environments such as Church, Sufi Temple and Synagoge. This is partly in the context of
the presentation of the CD.
During the meeting of 15 September it is noted that the concerts were a success and that
there is money for the fees of the musicians and the logistical supporter. There is still little
progress in the other projects. The adjustments to the articles of association applicable to
our Foundation as a result of the WBTR will be discussed and a suitable notary will be
sought. A possible new project in the 'Remarkable Women' series 'A shrine for the soul' is
mentioned for the first time by the Artistic Director.
On 26 November, the 'Step-by-Step Plan WBTR' is adopted. It states the intentions of the
Board that are necessary to comply with the law. The plan will be presented to the notary
with a number of specific questions.
Amsterdam, 11/01/2022
Joke Schulkes-van de Pol, secretary

(Het jaarverslag is vastgesteld op de bestuursvergadering van vrijdag 1 april 2022)

Resultatenrekening 2021 - Stichting MuziCan, Muses at Work
Organisatie
Kantoorkosten

€

206,97

Donaties / overige inkomsten

€

Resultaat organisatie 2021

€

-106,97

Projecten
10 Songs of Change:
Huur concertlocaties
PR & Marketing
Productiekosten
Honoraria
Totaal projectkosten

€
€
€
€
€

1.932,42
2.230,03
534,51
6.900,00
11.596,96

Opbrengst kaartverkoop / uitkoop
Subsidies / fondsen
Donaties / overige inkomsten
Totaal projectopbrengsten

100,00

€ 3.612,41
€ 7.300,00
€
850,00
€ 11.762,41

Projectresultaat 2021

€

165,45

RESULTAAT 2021

€

58,48

Toelichting: onder verantwoordelijkheid van St. MuziCan heeft in 2021 één project
plaatsgevonden: een tournee in juli/augustus van 10 Songs of Change. Hiervoor
is een subsidie uit de regeling Balkonscènes ontvangen van het Fonds
Podiumkunsten. De overige kosten zijn gedekt uit de kaartverkoop en een donatie
t.b.v. de publiciteit. Het project is afgesloten met een positief resultaat van € 165,45.
Omdat de stichting geen structurele inkomsten heeft, moeten de organisatiekosten
gedekt worden door donaties. Organisatiekosten betreft bijna uitsluitend de kosten
voor de zakelijke bankrekening. De organisatiekosten zijn in 2021 afgesloten met
een negatief resultaat van € 106,97.
St. MuziCan heeft 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 58,48.
Dit bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting.

Balans op 31-12-2020
Algemene reserve / Eigen vermogen)
ING
BTW terug te vragen
BTW af te dragen

ACTIVA
€
€

€
Balans op 31-12-2021
Algemene reserve / Eigen vermogen)
ING
Reservering 'A Shrine for the Soul' 2022
Reservering organisatiekosten
Nog te betalen facturen (crediteuren)
BTW terug te vragen
BTW af te dragen

PASSIVA
€

1,20

€

-0,18

€

1,02

€

PASSIVA
59,68

1,09
-0,07

1,02
ACTIVA
€ 19.455,30

€ 18.750,00
€
550,00
€
€

9,40
€
€ 19.464,70

105,02

€ 19.464,70

Toelichting: eind 2021 zijn bedragen ontvangen voor de organisatie van het project
A Shrine for the Soul, dat plaats zal vinden in april/mei 2022. Het gaat hier om vooruitontvangen
subsidiebedragen van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten en van Buma Stemra.
Daarnaast is een donatie ontvangen voor de te verwachten organisatiekosten in 2022
in verband met de wijziging van de statuten die nodig zijn in verband met de aanvraag van
de culturele ANBI-status voor de stichting en de wettelijke vereisten die voortvloeien
uit de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).
De Jaarrekening 2021 is een correcte en nauwkeurige weergave van het financiële kalenderjaar
2021 en is geratificeerd door het bestuur op de vergadering van 14 januari 2022.

R. Stuivenberg
penningmeester

Verslag kascontrole
Ik heb op verzoek van Richard de balans , staat van baten en lasten en de onderliggende bescheiden
gecontroleerd. Ik heb daarbij geconstateerd dat de in de balans voorkomende inkomsten en uitgaven
verantwoord zijn door middel van schriftelijke bescheiden. Ik heb verder geen opmerkingen over de
financiële stukken en adviseer het bestuur om het financieel jaarverslag met onderliggende stukken
te accorderen.
Joke Schulkes-van de Pol (secretaris)

