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Bestuursverslag 2021

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 2021
J. van Wijngaarden
voorzitter
T.J. van den Berg
secretaris/penningmeester
N. Lourier
M.W. Hodes
T.J.P.H.Cox

Omzet en resultaat
Sinds 2019 heeft United by Music een samenwerking met ASVZ (powered by ASVZ)
afgesproken. ASVZ heeft in haar beleid talentontwikkeling als speerpunt. United by
Music is bij uitstek gericht op talentontwikkeling 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 Covid19 en
ook geheel 2021 stond in het teken van maatregelen van de overheid om de
verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Het werd een jaar zonder
optredens voor publiek. Gelukkig waren er nog een aantal Online shows. Het ministerie
van VWS heeft online het programma Volwaardig Leven afgerond en voor United by
Music werd dit het online hoogtepunt met ruim 1.000 bezoekers online. Van een
benefietweek kon geen sprake zijn en deze is verplaatst naar oktober 2022.
Wel bestond United by Music in 2021 15 jaar. Dit jubileum gaat in september/oktober
van dit jaar gevierd worden met een maand lang het United by Music Festival. In
hoeverre buitenlandse gasten aanwezig zullen zijn is onduidelijk door het recent
uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Spannend voor United by Music
is hoe we uit deze vreemde periode gaan komen en of we de draad weer kunnen
oppakken met onze bandleden.
Een heel mooie samenwerking is gevonden met de ASVZ Event Academy. Cliënten
met een beperking maar met talent voor evenementen zijn en worden opgeleid om
te ondersteunen bij festiviteiten. Een onderdeel is de groep BBQ Boys £t Grill Girls
en binnen ASVZ worden nu combinatiefeesten aangeboden. BBQ met live muziek van
United by Music. In de zomer van 2022 moet de samenwerking tot uitvoer komen.
De ontwikkeling van de Limburgse groep Special Twist is door Corona vertraagd maar
de doorstart ziet er veel belovend uit. Er is veel ambitie om de zelfstandigheid en
muzikale dóórontwikkeling vorm te geven.
Hoewel de activiteiten vrijwel stil lagen zijn ASVZ en de sponsoren United by Music
trouw gebleven en hierdoor is een groot positief resultaat ontstaan van € 75.233. Dit
is echter een incidenteel gunstig jaar want 2022 worden alle activiteiten weer opgepakt
en wordt er volop geoefend en opgetreden. Gemerkt wordt dat Nederland een grote
behoefte heeft veel dingen alsnog te willen inhalen. De bandleden en begeleiding kunnen
hun hart weer ophalen. Het positieve resultaat wordt volledig aan het Eigen Vermogen
toegevoegd. De bestemmingsreserve van € 50.000 zal in 2022 worden besteed tijdens
het United by Music Festival.

Jaarverslag 2021
In het vorige jaarverslag noemden we 2020 het jaar van Corona, maar inmiddels weten
we dat 2021 nog meer van onze activiteiten heeft stilgelegd. Een jaar zonder optredens
voor publiek en pas in de loop van 2022 gaat het weer los. De afgelopen 2 jaar hebben
geleerd niet te vroegen te juichen.
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Doelrealisatie
Het jaar 2021 was evenals 2020 zeer teleurstellend. De Covid19 pandemie leidde tot
een pauzestand. Met de artiesten, sponsoren, vrijwilligers en fans werd contact
onderhouden via de sociale media. Gelukkig is de “zin” om te gaan oefenen en spelen
niet afgenomen. De boekingen komen dagelijks binnen, dus in 2022 lijkt het dat veel
kan worden goedgemaakt.
Toekomst
Inmiddels lijken we in de oude situatie terug te keren en wordt weer volop geoefend.
Alle voorbereidingen voor de United by Music festivalmaand september/oktober zijn
in volle gang. Hoewel nog onduidelijk is of de buitenlandse gasten kunnen gaan komen,
rekenen we op goede shows van de bands. Zo nodig zullen extra oefenlessen worden
ingeroosterd. Ook de Limburgse organisatie krijgt extra aandacht om het stabiel neer
te gaan zetten. Tot slot worden ook de internationale ontwikkelingen en contacten weer
opgepakt.
mei 2022
Joris van Wijngaarden
voorzitter stichting United by Music
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JAARREKENING
BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA
Ref.

31-12-2021

31-12-2020

€

€

1

4.710

4.227

Vorderingen en overlopende activa

2

5.789

7.549

Liquide middelen

3

374.162

297.991

379.951

305.540

384.661

309.767

A. Materiële vaste activa
B. Vlottende activa

PASSIVA
Ref.

31-12-2021

31-12-2020

€

€

C. Eisen Vermogen

4

372.404

297.171

E. Kortlopende schulden en overloDende passiva

5

12.257

12.596

384.661

309.767
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
BATEN
Ref.

uitkomst

uitkomst

2021

2020

€

€

Sponsors

6

77.100

77.720

Fondsen / Giften

7

23.161

14.315

Overig

8

2.127

-

102.388

92.035

LASTEN
Ref.

uitkomst
2021

uitkomst
2020

€
Artiesten

€

9

8.045

13.651

Vervoer en verblijf

10

2.048

3.452

Kosten Benefiet

11

-

10.714

Licht en geluid

12

4.009

2.637

Locatiekosten

13

2.008

1.759

PR-kosten

14

173

788

Organisatiekosten

15

7.218

4.916

Ontwikkelkosten

16

2.083

417

Afschrijvingskosten

17

1.571
27.155

333
38.667

Resultaat

75.233

53.368

Resultaatbestemming
Kapitaal
Bestemmingsreserve 15-jarig jubileum

75.233

28.368
25.000

Jaarrekening 2021

-

