Jaarrekening MVG 2015
Balans
Postbank
Postbank Spaar

So 01-01-2015
1.105,32
16.525,25

So 31-12-2015
1.255,62
57.162,25

1.188,00

699,70

Totaal

18.818,57

59.117,57

Vermogen
Vooruit ontvangen
inkomsten
Nog te betalen kosten

18.018,57

18.213,33

800,00
0,00

37.758,20
3.146,04

Totaal

18.818,57

59.117,57

Te ontvangen inkomsten

Exploitatie
Baten
Rente
Giften

149,70
1.250,00

Fondsen
Overige baten

7.840,80
0,00

Totaal baten

9.240,50

Lasten
Bank/adm.kosten
KvK
doelstelling
Overige kosten
Totaal lasten
Exploitatiesaldo

105,34
7,50
8.932,90
0,00
9.045,74
194,76

Stichting Muziek en Visueel gehandicapten
p/a Dromerstraat 15
1511 CL Oostzaan
www.connect2music.nl
info@connect2music.nl

Toelichting op de jaarrekening 2015
stichting Muziek en Visueel Gehandicapten
Algemeen
De stichting Muziek en Visueel Gehandicapten is opgericht in 1994. Na een korte periode met
startende activiteiten is de stichting een fors aantal jaren niet actief geweest. Sinds twee jaar is hier
verandering in gekomen. De noodzaak om de muziekvoorziening voor blinden en slechtzienden te
verbeteren heeft geleid tot een programma om de noodzakelijke verbeteringen in samenhang uit te
werken. In dit programma -dat de naam connect2music draagt- zijn vier deelprogramma’s
opgenomen met in elk deelprogramma een aantal projecten. De totale kosten van het
connect2music programma bedragen ruim € 1 miljoen. De looptijd wordt geschat op 4 jaar. Voor de
financiering van het programma wordt de steun van fondsen gevraagd. In deze fase is het
programma nu aangekomen. Van de totale begroting is nu ongeveer 25% toegezegd voor
verschillende deelprojecten. Hoewel de kosten van het programma dus nog niet volledig zijn gedekt,
wordt wel al een start gemaakt met activiteiten en projecten die passen binnen de financiële kaders
en afspraken die er zijn gemaakt met diverse fondsen.
Alle bezittingen, schulden, kosten en baten zijn in de jaarrekening opgenomen tegen de nominale
waarde. Waar wenselijk is een specificatie van posten opgenomen in deze toelichting.

Balans
Nog te ontvangen inkomsten
Te ontvangen rente
Te ontvangen donatie Rabobank Zaanstreek
Te ontvangen periodieke schenking
Saldo 31-12-2015

€ 149,70
€ 500,00
€ 50,00
€ 699,70

Te betalen kosten
kosten Zanguitdaging bijeenkomst
optreden Rabobank ledenbijeenkomst
kosten Lybra project december
Saldo 31-12-2015

€ 367,50
€ 164.94
€ 2.613,60
€ 3.146,04

Vooruit ontvangen inkomsten
Kf Hein fonds
Stichting Henriette fonds
Revalidatiefonds
Johanna Donk-grote stichting
Fondsen Lybra project
Af: bestedingen Lybra 2015
-/Fondsen Lybra project Saldo 31-12 2015

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 7.000,00
€ 3.000,00
€ 20.000,00
€ 7.840.80

Cultuur Participatiefonds
Fondsen ZOEK project

€ 24.999,00

€ 12.159,20

€ 24.999,00

Periodieke Schenkingen

€

Saldo 31-12-2015

600,00
€ 37.758,20

Exploitatie
De exploitatielasten zijn in 2015 toegenomen ten opzichte van 2014, doordat in het verslagjaar een
aantal project is gestart. De inkomsten zijn hierdoor op gelijke wijze gestegen. Per saldo is een klein
positief saldo het resultaat. Dit saldo is toegevoegd aan het vrij besteedbaar eigen vermogen.
Een tweetal posten worden onderstaand nader gespecificeerd.
Giften
Bedrijfsdonaties
Rabobank donatie ledenbijeenkomst
Periodieke Schenkingen en giften
Saldo per 31-12-2015

€ 500,00
€ 500,00
€ 250,00
€ 1.250,00

Uitgaven Doelstelling
Lybra project
Kosten website etc
Studentgames
Rabobank Zaanstreek ledenbijeenkomst
Zanguitdaging 2015
Saldo per 31-12-2015

€ 7.840,80
€ 439,66
€ 120,00
€ 164.94
€ 367,50
€ 8.932,90

Overzicht toezeggingen fondsen
De stichting heeft een aantal toezeggingen ontvangen van fondsen voor projecten die nog in
voorbereiding zijn. Voor sommige gelden specifieke voorwaarden die door het betreffende fonds zijn
gesteld voordat de toezegging betaalbaar kan worden gesteld.
Deelprogramma’s
De toezegging van de Rabobank Foundation geldt voor de deelprogramma’s partituren, onderwijs en
Baton. In de toekenningsvoorwaarden is ondermeer bepaald dat 75 % van de totale begroting moet
zijn toegezegd voordat de toezegging wordt geëffectueerd.
Coole Klanken

€ 104.225

Het Oranjefonds heeft een substantiële bijdrage toegezegd voor het project Coole Klanken. Er lopen
nog aanvullende aanvragen.
ZOEK (Zing Online En zing in Koor)

€ 63.650

Het fonds Cultuurparticipatie, Stichting RCOAK en Stichting Sluyterman van Loo hebben toezeggingen
gedaan voor het ZOEK project, waardoor het project volledig gefinancierd is.
LyGRO

€ 22.500

Stichting Loterijacties Volksgezondheid heeft een substantiële bijdrage toegezegd voor het LyGRO
project. Met de bijdrage van de MAOC Gravin van Bijlant stichting is een belangrijk deel van het
LyGRO project gedekt, waardoor de tweede fase kan worden uitgevoerd.
LyBra
€ 79.125
Het LyBra project (Lilypond naar Braille) is voor veel braillelezende musici belangrijk. Aan het LyBra
project wordt bijgedragen door:
 Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden
 Revalidatiefonds
 KfHein fonds
 Stichting Henriëtte fonds
 Groningse Blinden Stichting
 Johanna Donk-Grote stichting
Met deze toezeggingen is een belangrijk deel van de financiering rond. In overleg hebben stichting
MVG en HKU School voor Muziek en Technologie besloten het project te starten en zelf een deel van
de begrootte kosten te dragen.
Onderzoek LyAudio

€ 27.750

De KSBS draagt met haar toezegging bij aan het onderzoek naar toepassing van audio bladmuziek.
Gestelde voorwaarde is dat het totale programma doorgang moet vinden.
Connect2music samenwerkingsproject met Bel Canto

€ 4.250

Het Ir. P.M. Duyvis fonds draagt bij aan de samenwerking met zang- en operettevereniging Bel Canto,
waarmee op 7 februari een wervingsconcert wordt gehouden.

