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Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Dhr. Van der Schoot

Mevr. Van Andel

Dhr. Op de Coul

Dhr. Horsch

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Mevr. Van Beuningen

Algemeen bestuurslid: Dhr. Dulfer

Stichting Eigen Muziekinstrument

https://www.stichtingeigenmuziekinstrument.nl/

info@stichtingeigenmuziekinstrument.nl
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Stichting Eigen Muziekinstrument helpt professionele musici en conservatorium 
studenten een eigen instrument te verwerven. Dit doet zij door fondsen te werven bij 
vermogensfondsen, particulieren en bedrijven. Daarnaast is talentontwikkeling en 
ondersteuning op het gebied van ondernemerschap een onderdeel van het werk van 
de stichting. Ook biedt Stichting Eigen Muziekinstrument jonge musici een podium op 
verschillende plekken in Nederland.

Het bevorderen dat beroepsmusici muziekinstrumenten in eigendom verkrijgen en dat 
beroepsmusici in staat worden gesteld een opleiding op het gebied van muziek of 
muziekeducatie te volgen. Alsmede muziekeducatie en muziekpedagogische 
initiatieven initiëren en ondersteunen.

De werkzaamheden van Stichting Eigen Muziekinstrument (SEM) bestaan uit:
 
* beoordeling van de aanvragen
* fondsenwerving
* bemiddeling bij financiering en aanschaf van het instrument
* bemiddeling en matching bij in bruikleen krijgen van een instrument
* organiseren van concerten en presentaties
* bieden van scholing en ondersteuning op gebied van ondernemerschap

Dit doet zij door fondsen te werven bij vermogensfondsen, particulieren en bedrijven.
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor gedane werkzaamheden.
De directie ontvangt een vergoeding voor de dienstverlening aan de stichting.

Professionele musici en conservatorium studenten kunnen bij de stichting een 
aanvraag doen voor een bijdrage om een eigen muziekinstrument aan te schaffen.
 
De aanvraagprocedure is als volgt: de aanvragen komen binnen en worden getoetst, 
waarna bij positief advies een persoonlijke kennismaking volgt met de aanvrager.        
Naar aanleiding van dit gesprek en de daaraan voorafgaande toetsing wordt een 
definitief besluit genomen om tot fondsenwerving over te gaan.
Hierna wordt met de aanvrager een plan de campagne opgesteld voor de 
fondsenwerving. Voorwaarde is altijd dat de aanvrager zelf ook een deel van het 
overeengekomen bedrag voor zijn of haar rekening
 
Er wordt door de stichting wordt in principe geen vermogen aangehouden.

https://www.stichtingeigenmuziekinstrument.nl/sem-jaarbericht
en/

Open

Open
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Activa
Passiva

2 
Balans

Balansdatum
–

–

+

+
+

+

+

+
+

++

+

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestem
m

ingsreserve

H
erw

aarderings -
reserve

O
verige reserves

Bestem
m

ingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Im
m

ateriële vaste activa
€

€

€

€
€

€

€
€

€

€
€

€

€
€

€

€
€

€

€
€€€

€

€
€€€

€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

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

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.

225

61.435

36.778
39.111

104.083
71.560

128.889

49.688
54.552

225

190.549
165.223

190.324

86.466
93.663

190.549

505

89.805

74.913

505

164.718

165.223

3
1

1
2

2
0

2
1

31-12-2021
31-12-2020 (*)

31-12-2021
31-12-2020 (*)

D
e vorderingen & overlopende activa bestaan voornam

elijk uit toegezegde bijdragen door fondsen en particulieren.
D

eze bijdragen w
orden door de stichting gebruikt voor haar afgesproken aandeel in de aanschaf van het instrum

ent voor de betreffende m
usicus. 

 D
e bestem

m
ingsreserve betreft saldo van het Fonds M

usici voor M
usici. Iedere m

usicus die een schenking ontvangt voor de aanschaf van een 
m

uziekinstrum
ent is verplicht een eenm

alige bijdrage te storten in dit fonds. Per jaar w
ordt 50%

 van de gedane bijdragen toegevoegd aan het Fonds en dit 
fonds w

ordt indien nodig aangesproken om
 de m

usicus financieel te steunen bij de aanschaf van een beter of nieuw
 instrum

ent.
 D

e kortlopende schulden bestaan voornam
elijk uit nog te ontvangen en betalen facturen inzake m

uziekinstrum
enten en voor algem

ene beheerskosten.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+

47

31.795 44.076

31.795 44.123

95.987 105.224

127.782 149.347

127.782 149.347

2021 2020 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

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

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.

62.788

129.138

-341

47.008

143.664

-346

66.350

66.350

96.656

96.656

tbv aanschaf en onderhoud muziekinstrumenten

2021 2020 (*)

Open

De baten bestaan uit ontvangen bijdragen door middel van:
- fondsenwerving; ontvangen financiële ondersteuning van diverse fondsen;
- giften van particulier gevers;
- vriendenkringen; de stichting heeft verschillende vriendenkringen met donateurs.
 
De bestedingen aan doelstellingen bestaan hoofdzakelijk uit betalingen ten behoeve 
van de aanschaf en onderhoud van muziekinstrumenten.
 
De kosten beheer en administratie bestaan voornamelijk uit kosten ten behoeve van 
secretariaat, administratie, kantoor en communicatie. Tevens is in deze kosten de 
vergoeding begrepen voor de directie inzake de algemene leiding van de stichting.

-1.697 5.337


