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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 2020

J. van Wijngaarden
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voorzitter
secretaris/penningmeester

met ingang van 1 juni 2020

Omzet en resultaat

In 2019 heeft United by Music een samenwerking met ASVZ (powered by ASVZ) afgesproken. 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.
Vanaf maart 2020 zijn veel activiteiten stilgevallen door de pandemie met Covidl9. De Benefiet Gala Week moest
worden geannuleerd. Het beloofde een mooie week te worden met 6 avonden shows en veel nationale en
internationale artiesten van United by Music. Reikhalzend werd uitgekeken naar de band Music Mania van United by
Music Romania die in 2019 gestart waren. Diverse kosten waren gemaakt. Onzeker is of de reis- en verblijfkosten
daadwerkelijk zullen worden terugontvangen. Veel boekingen zijn doorgezet naarde volgende editie in 2022. Ook in
2021 zal er geen Gala Benefietweek zijn. Na het vaccineren in veel landen zullen naar verwachting de beperkende
maatregelen kunnen worden opgeheven. Tijdens de beperkingen door Corona zijn nog een aantal digitale activiteiten
geweest om de artiesten betrokken te laten zijn en dat zij blijvend aan hun talent werken.
Door het niet doorgaan van de Gala Benefietweek en het niet kunnen oefenen en optreden zijn zowel de
opbrengsten als uitgaven aanzienlijk gedaald. Ontwikkelkosten zijn gemaakt voor een samenwerking met De Nieuwe
Gevers, die vrijwilligers beschikbaar stellen voor de verdere ontwikkeling van o.a. de Limburgse formatie Special
Twist. In Limburg wordt een plan uitgewerkt om United by Music geheel door vrijwilligers te laten functioneren.
Het resultaat over 2020 was € 53.368 positief. Belangrijke oorzaak voor dit resultaat was de trouwheid van onze
sponsoren. De kosten bleven door de weinige activiteiten beperkt. In 2022 viert United by Music het uitgestelde 15
jarig jubileum en het bestuur heeft besloten hiervoor een bedrag van € 25.000 te reserveren.
Financieel zal 2021 een overgangsjaar worden. Door Covidl9 is het onzeker in hoeverre het oefenen en optreden
weer mogelijk worden. In ieder geval is het besluit genomen het Jubileum Gala door te schuiven naar 2022. Aandacht
zal besteed worden aan de bestaande en potentiële sponsoren. Het wordt zeer gewaardeerd dat zij hun steun blijven
geven.
Jaarverslag 2020

In de maanden januari en februari werden de oefensessies opgevoerd in aanloop van de Gala-Benefiet-Week 23 tot
en met 28 maart. Het programma voor dit jaarlijks terugkerend evenement was inmiddels rond. Gasten zouden
komen uit Rusland, Zuid Korea en Roemenië en het zou het eerste optreden van de Limburgse vertegenwoordiging
worden.
Echter begin 2020 werd de wereld geconfronteerd door een pandemie Covidl9. Volkomen verrast zijn de activiteiten
vanaf half maart stilgelegd en de Gala-Benefiet-Week afgelast. Hoewel er diverse momenten een oefenplanning
gemaakt zijn, noopte de omstandigheden weer af te zien van het oefenen. In Weert bij het RICK zijn nog wel een
aantal oefensessies geweest.
In de zomer kwam het bericht dat blinde zanger Kees van den Braak uit Huizen ernstig ziek was. Kees heeft een kort
ziekbed gehad en is 12 juli overleden. Ondanks de Corona beperkingen hebben veel vrienden afscheid van Kees in
Den Haag kunnen nemen. Bij het graf is samen gezongen. Kees was een zeer geliefde en vriendelijke zanger. Iedere
show werd door hem afgesloten met de spreuk: "United by Music verdwijnt niet in de anonimiteit".
Tijdens de Corona-crisis heeft wel een verhuizing plaatsgevonden van zowel het kantoor als de oefenlocatie ASVZ
Merwebolder. In het pand Baanhoek 188 te Sliedrecht is nu het kantoor gehuisvest evenals een opslag/oefenruimte.
De oefenruimte is volledig ingericht waardoor dit veel op- en afbreekwerk scheelt. De kantoormedewerkers hebben
vooral thuisgewerkt dus de werkruimtes hebben een slechte bezetting gehad. In het pand is Carante Groep
werkzaam.
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2020 mag het Corona-jaar genoemd worden, een jaar waarin voor onze stichting de activiteiten minimaal waren.
Gelukkig heeft dit niet geleid tot het afhaken van artiesten, vrijwilligers of sponsoren. Hoe lang en hoe Corona ons in
2021 in de greep houdt is onbekend. Het maken van plannen voor 2021 blijft moeilijk. Het zijn vooral voornemens.
Eind 2020 is een samenwerking aangegaan met De Nieuwe Gevers die deskundige vrijwilligers beschikbaar kunnen
stellen. Het plan is opgestart om de band in Limburg (Special Twist) meer body te geven en om rond deze band een
organisatie van vrijwilligers te vormen. In 2021 moet dit zijn beslag krijgen.
Doelrealisatie

Het jaar 2020 was zeer teleurstellend. De Covidl9 pandemie heeft tijdelijk geleid tot een pauzestand. Met de
artiesten, sponsoren, vrijwilligers en fans wordt contact onderhouden via de sociale media. Het wachten is op het
moment dat we weer bij elkaar kunnen komen en samen muziek gaan maken.
Toekomst

Plannen maken voor 2021 is lastig. Wanneer de Corona-crisis achter de rug is, zullen de oefensessies direct worden
opgestart, artiestendagen gepland en contacten gelegd om op te treden.
Veel aandacht zal uitgaan naar het Limburgse land en mogelijk Noordoost België om meer body te geven aan Special
Twist.
Ook de internationale contacten zullen opgepakt worden. In alle landen waren de activiteiten nagenoeg tot stilstand
gekomen.
April 2021
Joris van Wijngaarden
Voorzitter stichting United by Music
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JAARREKENING
BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA
Ref.

A. Materiële vaste activa

31-12-2020

31-12-2019

€

€

1

4.227

-

Vorderingen en overlopende activa

2

7.549

24.625

Liquide middelen

3

297.991

223.839

305.540

248.464

309.767

248.464

B. Vlottende activa

PASSIVA
Ref.

31-12-2020

31-12-2019

€

€

C. Eisen Vermogen

4

297.171

243.803

E. Kortlopende schulden en overlopende passiva

5

12.596

4.661

309.767

248.464
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
BATEN
Ref.

uitkomst

uitkomst

2020

2019

€

€

Sponsors

6

77.720

204.246

Fondsen / Giften

7

14.315

28.006

Overig

8

-

7.331

92.035

239.583

LASTEN
Ref.

uitkomst

uitkomst

2020

2019

€

€

9

13.651

23.942

Vervoer en verblijf

10

3.452

22.672

Kosten Benefiet

11

10.714

67.984

Licht en geluid

12

2.637

6.772

Locatiekosten

13

1.759

23.883

PR-kosten

14

788

1.975

Organisatiekosten

15

4.916

2.018

Ontwikkelkosten

16

417

-

Afschrijvingskosten

17

333

-

38.667

149.246

53.368

90.337

Artiesten

Resultaat
Resultaatbestemming
Kapitaal

28.368

Bestemmingsreserve 15-jarig jubileum

25.000
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