
BEGROTING 2020 

UNITED BY MUSIC

begroting 2020

begroot begroot

Ontvangsten 2019 2020

€

Sponsors/fondsen/benefiet 142.000 144.000

Optredens 8.600 10.000

Overig 41.600 46.500

totaal 192.200 200.500

begroot begroot

uitgaven 2019 2020
a Talentontwikkeling 51.400 55.000

b Vervoerskosten 14.000 25.000

c Kleding 9.500 9.000

d Gala-benefiet-week 66.000 62.000

e Licht en geluid 9.500 9.800

g Organisatiekosten 29.900 27.500

h Communicatie 5.100 4.200

j Overige uitgaven 1.800 3.000

k Afschrijvingskosten 5.000 5.000

192.200 200.500

vastgesteld 16 december 2019
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Stichting United by Music gevestigd te Sliedrecht

Bestuursverslag 2019 

Oprichting
Stichting United by Music, opgericht 22 maart 2006, is gevestigd in Sliedrecht.
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is geschied onder registratienummer 815464708.

Statutaire doelstelling
Het organiseren van talentontwikkeling van muzikale talenten met een verstandelijke of mentale beperking en het 
organiseren van evenementen om deze talentontwikkeling te tonen aan een breed publiek.

Samenstelling van het bestuur 31 december 2019
J. van Wijngaarden voorzitter
T.J. van den Berg secretaris/penningmeester
N. Lourier
M.W. Hodes
J. de Vries uitgetreden 1 oktober 2019

Jan de Vries is penningmeester geweest vanaf de oprichting in 2006. De bestuurszetel is vacant en zal naar 
verwachting in 2020 worden vervuld. Het bestuur overweegt een vertegenwoordiging vanuit de regio's te laten 
participeren.

Omzet en resultaat
Met ingang van 2019 is United by Music powered by ASVZ. Dit is een bevestiging van de samenwerking vanaf de 
start. ASVZ heeft in haar beleid talentontwikkeling als belangrijk speerpunt. United by Music heeft talentontwikkeling 
in haar doelstelling en beide organisaties richten zich op mensen met een verstandelijke beperking. De samenwerking 
houdt in dat de twee personeelsleden in dienst zijn van ASVZ en niet worden doorbelast naar United by Music. Ook 
draagt ASVZ bij in de kosten van talentontwikkeling. Onder andere hierdoor is in 2019 een fors positief resultaat 
ontstaan.

De lasten van United by Music voor 2019 bedroegen daardoor aanzienlijk minder
€ 149.246. Aan de opbrengstenkant werd een uiterst succesvolle Gala Benefiet Week in maart gehouden. Niet 
minder dan 7 uitverkochte shows gaven een aanzienlijk positief resultaat.

In september is gestart met een nieuwe talentvolle muziekgroep in Weert. Voorlopig betekent dit vooral een 
kostenstijging, maar is de bedoeling dat fondsen en sponsoren worden gezocht in Limburg en in België. Door een 
goede samenwerking met het RICK (cultureel centrum Weert) kunnen de kosten vooralsnog beperkt blijven.

Het resultaat over 2019 was € 90.337 positief. Dit grote positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door de 
afspraken met ASVZ en de succesvolle Gala Benefiet Week. In 2021 viert United by Music haar 15-jarig jubileum en 
het bestuur heeft besloten hiervoor een bedrag van € 25.000 te reserveren vanuit haar vermogen.

Het financieel beleid voor 2020 betekent vooral de huidige afspraken voortzetten. Het sponsorbeleid krijgt extra 
aandacht. Diverse sponsorcontracten lopen af in 2020. De meeste contracten worden voor een periode van 3 jaar 
afgesproken.

Jaarverslag 2019
ASVZ Merwebolder in Sliedrecht is de hoofdlocatie voor het oefenen. Dat gebeurt om de week op de zaterdag. Met 
hulp van een aantal fondsen zijn inmiddels 3 complete oefensets in gebruik. Voor het optreden zijn 2 installaties in 
gebruik. In Sliedrecht wordt met 3 grote bands gelijktijdig geoefend. Hierdoor ontstaat voor en na het oefenen de 
mogelijkheid om te socializen en samen te reizen. Ook voor de chauffeurs en vrienden is er een ruimte om 
gezamenlijk koffie te drinken.

Het grote nieuws in 2019 is de start van een nieuwe groep in Weert. Na audities zijn een aantal muziektalenten 
geselecteerd en na de zomervakantie is in een ruimte van het RICK gestart met oefensessies. In 2020 zal via audities 
de groep worden aangevuld zodat eind 2020 een tiental talenten aan de slag zullen zijn. Het was Mingus Cox, 
drummer bij "de Blues Sparks” dit in zijn woonplaats Weert mogelijk te maken. Zijn vader Theo Cox verricht samen 
met moeder Anneke veel ondersteunend werk. Weert ligt op de grens met België en daardoor zal ook bij onze 
zuiderburen gezocht worden naar talent.

Bestuurlijk zal voor Limburg een commissie worden opgericht die naar verwachting vertegenwoordigd zal worden in 
het bestuur.

De "artiestendagen'' zijn niet meer weg te denken. Drie keer per jaar is dit een ontspannen ontmoetingsdag met 
optredens van alle bands, jamsessies, nieuwe auditanten en gastoptredens. Vergezeld van een hapje en drankje 
komen steeds meer United by Music vrienden naar deze dagen.
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Een hoogtepunt was ook dit jaar de 'Gala Benefiet Week'. In de maand april werd in partycentrum De Lookhorst voor 
de negende keer maar liefst 7 uitverkochte gala-avonden georganiseerd. Voor het eerst was er geen "professionele" 
artiest uitgenodigd maar werden alle optredens verzorgd door muzikanten met een verstandelijke beperking. Het 
succes was overweldigend. Op het podium verscheen talent uit Rusland, Zuid-Korea, België, Hongarije en Roemenië. 
Een geweldig moment was het om 4 talenten vanuit de net opgerichte Roemeense United by Music te mogen 
presenteren. Hoe groot het talent is, bleek tijdens de shows. Nog nooit op een podium gestaan en slechts een uurtje 
oefenen met Nederlandse begeleiding was geen enkel probleem om een het publiek volledig te overrompelen. Het 
dak ging eraf.

Bijzonder is ook de samenwerking met de voetbalvereniging Sliedrecht. Alle teams voetballen 5 jaar in shirts met op 
de borst United by Music. Naast deze uiting wordt door de VV Sliedrecht jaarlijks een bedrag gedoneerd aan United 
by Music.

William Kamsteeg en Danielle van Akkeren bezochten het Special Music & Art Festival van de Special Olympics Korea. 
In PeyongChang kregen ze workshops en optredens. De goede contacten leiden tot een afspraak om een 
samenwerking aan te gaan met dit festival.

Optreden is een belangrijk doel voor United by Music en ieder optreden is een feestje, maar het optreden op 6 juni in 
De Efteling zal nooit vergeten worden. Alle 3 de bands kregen de kans om op te treden tijdens een ASVZ- 
jubileumfeest met alleen al 13.000 ASVZ-feestgangers. Het was een prachtige dag en het park liep door het 
uitmuntende weer extra vol met internationale gasten, dagjesmensen en scholen.

Doelrealisatie
Het jaar 2019 was uitzonderlijk positief voor het doel van de stichting. De Efteling, de fantastische benefietweek, de 
60 optredens en ruim 20 oefendagen hebben ruimschoots de muzikale talenten van de 35 deelnemers van United by 
Music kunnen tonen. Het enthousiasme tijdens optredens verrast telkens het publiek. Zonder de inzet van veel 
vrijwilligers zou dit alles niet mogelijk zijn en zij maken United by Music tot een hechte groep, waarbij oog hebben 
voor de ander uitgangspunt is.

Toekomst
Vanuit China heeft Europa en de rest van de wereld begin 2020 veel last gekregen van het Corona-virus. Vanaf 
halverwege maart 2020 zijn alle activiteiten in Nederland stopgezet om de verspreiding van het virus te remmen. Ook 
de Gala Benefiet Week 2020 is geannuleerd. In hoeverre dit in 2020 verder gevolgen heeft, is momenteel nog 
afwachten. Vooralsnog zijn alle activiteiten tot juni 2020 opgeschort. In de tweede helft 2020 hopen we alle 
gebruikelijke oefendagen en optredens weer te kunnen organiseren. In maart 2020 zijn het kantoor, opslag en 
oefenruimtes verhuisd naar Baanhoek 188 in Sliedrecht. Daarnaast is er nog een opslagruimte bij het Document 
Center in Sliedrecht en een stalling van de podiumwagen bij Cerelia in Ridderkerk.

Het bestuur is volop bezig met het jubileumjaar en zoek tevens een goede invulling van de vacature binnen het 
bestuur.

mei 2020
Joris van Wijngaarden 
voorzitter stichting United by Music

'er identificatie
en Blok

Jaarrekening 2019 3
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JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

Ref. 31-12-2019 31-12-2018
€ €

A. Materiële vaste activa 1 - -

B. Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2 24.625 29.647

Liquide middelen 3 223.839 137.021

248.464 166.668

248.464 166.668

PASSIVA

Ref. 31-12-2019 31-12-2018
€ €

C. Eigen Vermogen 4 243.803 153.466

D. Kortlopende schulden en overlopende passiva 5 4.661 13.202

248.464 166.668

‘er identificatie
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 

BATEN
Ref.

Sponsors 6

Fondsen / Giften 7

Overig 8

LASTEN
Ref.

Artiesten 9

Vervoer en verblijf 10

Kosten Benefiet 11

Licht en geluid 12

Locatiekosten 13

PR-kosten 14

Organisatiekosten 15

Ontwikkelkosten 16

Afschrijvingskosten

Resultaat

Resultaatbestemming
Kapitaal
Bestemmingsreserve 15-jarig jubileum

uitkomst
2019

uitkomst
2018

€ €

204.246 141.135

28.006 31.673

7.331 23.552

239.583 196.360

uitkomst
2019

uitkomst
2018

€ €

23.942 19.295

22.672 22.741

67.984 53.977

6.772 11.973

23.883 10.604

1.975 2.289

2.018 82.086

- 38.773

149.246 241.737

90.337 45.377-

65.337
25.000
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Algemeen
Aard van de activiteiten
Tot de doelstelling van de stichting behoren:

het, met medewerking van vrijwilligers, organiseren van muziekevenementen zoveel 
mogelijk gericht op cliënten met een verstandelijke beperking en mensen die 
werkzaam zijn binnen de caresector

het zorgdragen voor muzikale en sociale ontplooiing van cliënten met een 
verstandelijke beperking

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

de stichting beoogt niet het maken van winst

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn RJk C1 Kleine Organisaties- 
zonder-winststreven, die uitgegeven zijn door de Raad van Jaarverslaglegging.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag 
is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en staat 
van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen 
naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen 
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 
zijn geworden.

Stelselwijzigingen
In 2019 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cummulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend 
met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 
ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen
Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van 
de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs.
Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen 
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van 
de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten 
ten gunst van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid 
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

/] / Ter identificatie
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Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is 
de geamortiseerde gelijk aan de nominale waarde.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit rekening-courant tegoeden bij banken. De liquide middelen 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten
Onder baten wordt verstaan de baten van de in het verslagjaar verkregen gelden onder 
aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.

Lasten
Lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze posten betrekking hebben, 
respectievelijk voor het eerst bekend zijn geworden.
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