Financieel Jaarverslag SMG
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Inleiding
2021 is het vijfde volledige boekjaar van de Stichting Muziekschool Goedhart (SMG). Het doel dat wij
onszelf als stichting gesteld hebben is om SMG financieel onafhankelijk van donaties te kunnen laten
voortbestaan gedurende dit gehele boekjaar. Dit wil zeggen dat de verhuur van de lesruimte genoeg
zou moeten kunnen opbrengen om de kosten van de stichting te dekken alhoewel dat voor 2021
gezien de pandemie niet opging.
Algemeen
De pandemie rondom COVID-19 heeft de stichting zoals ook in boekjaar 2021 hard geraakt. Zo hadden
de meeste vaste docenten tegen het eind van het vorige boekjaar al afscheid genomen van de
muziekschool omdat er eenvoudig weg geen les kon worden gegeven. In 2021 is het onmogelijk
gebleken om enige inkomsten te genereren mede als gevolg van de pandemie. Datgene wat was
gepland zoals een optreden in een bejaardenhuis of voor de stichting De Zonnebloem moesten op het
laatste moment worden afgezegd vanwege nieuwe richtlijnen van de overheid. Gedurende een korte
periode zou de muziekschool weer kunnen openen echter het aantrekken van leraren en leerlingen
vergt nu eenmaal tijd en eer eea was opgezet werd een eventuele opening wederom verhinderd
vanwege nieuwe maatregelen. De kosten zijn echter tot een minimum gehouden en zijn
noodzakelijkerwijs ook de verzekering tot nader order opgeschort. Uiteraard had alles een negatieve
impact om de cijfers van SMG gehad van € 264,04
Activiteiten
Zoals geformuleerd in de doelstellingen van SMG is onze eerste zorg het beschikbaar houden van
betaalbaar muziekonderwijs in de kernen Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk. Om dit
doel te bereiken verhuurd SMG meerdere volledig uitgeruste muziek instructie lokalen aan diverse
muziekleraren. Door het vertrek van de leraren bezint de stichting zich over de toekomst afhankelijk
van de aanhoudende pandemie en de daarbij geldende beperkingen.

Jaarverslag SMG 2021
Hieronder vind u zowel het winst en verlies overzicht voor 2021 alsmede de balans van SMG.

Winst & Verlies SMG 01-01 2021 t/m 31-12 2021
Omschrijving
Huur Muziekschool & Oefenruimtes
Bestuur & Organisatie
Verhuur Muziekschool & Verkoop Instrumenten
Donaties
Exploitatie resultaat

Verlies

Winst

€ 264.04
€
1,188.50
€ 924.46
€
1,188.50

€
1,188.50
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Balans SMG 01-01 2021 t/m 31-12 2021
Omschrijving
Muziekinstrumenten
Afschrijving Muziekinstrumenten
Kas
Bank
Saldo Exploitatie 2021
Ontvangen Donaties 2021
Kapitaal

Activa
€ 0.00

€ 0.00
€ 0.00
€ 3,538.10
-€ 924.46

€ 3,538.10

Mark de Jonge
Penningmeester Stichting Muziekschool Goedhart

Passiva

€ 4,462.56
€ 3,538.10

