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Anne Blankendaal
Administratiekantoor voor idealisten
www.anneblankendaal.nl

Stichting Music & Memory
T.a.v. het bestuur
Grote Beer 3D
3813 VT Amersfoort

Oudkarspel, 18 juli 2018

Gewaardeerd bestuur,

Opdracht
Conform jullie opdracht, heb ik de jaarrekening van deze stichting samengesteld,
op basis van de door jullie verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid
en volledigheid van die gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening ligt bij het bestuur.
De verantwoordelijkheid om op basis van de door jullie verstrekte gegevens een jaarrekening
op te stellen die voldoet aan algemeen aanvaardbare grondslagen voor verslaggeving en
de wetgeving inzake de jaarrekening, ligt bij mij.

De stichting
De stichting is op 7 april 2015 opgericht en bij de kamer van koophandel ingeschreven
onder nummer 63057484. De stichting heeft de status van ANBI.

Doelstellingen
De voornaamste doelstelling is:
gepersonaliseerde therapeutische muziek tot een basiselement binnen de zorg te maken
door middel van het geven van trainingen en het opbouwen van een netwerk binnen de zorg.

Administratie
De administratie wordt door jullie gevoerd en door mij afgerond.

Jullie eventuele vragen beantwoord ik natuurlijk graag!

Met een warme groet,

Anne Blankendaal
Anne Blankendaal Administraties
Oudkarspel

Anne Blankendaal Administraties, Provincialeweg 5B huis 278, 1724 PG Oudkarspel 06 - 25 20 00 60
KvK: 58695508      Btw: NL 1881.21.614.B.01      Becon: 647688      ASN-Bank: NL65 ASNB 0708 8321 48
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Balans per

A C T I V A 31-12-2017 31-12-2016
€ €

Voorraad
I-pods 1.348                  -                          

Liquide middelen
Triodos betaalrekening 18.068                9.095                  

T O T A A L 19.416               9.095                  
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31 december 2017

P A S S I V A 31-12-2017 31-12-2016
€ €

Eigen vermogen
Beginsaldo 6.675                  1.284                  
Bij: resultaat boekjaar 7.443                  5.391                  
Eindsaldo 14.118                6.675                  

Kortlopende schulden
Nog te betalen bedragen 5.298                  2.420                  

T O T A A L 19.416               9.095                  
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Resultatenrekening 2017 2016
   €    €

Omzet 42.093     12.347     
Ontvangen donaties 2.280       15.955     
Af: kostprijs van de omzet -23.298   -1.822     
Af: fee t.b.v. Music & Memory New York -4.798     -2.094     
Af: uitgaven speciale donaties -500         -7.038     

Totaal bruto marge 15.777 17.348

Bestuurskosten -               4.250       
Verkoopkosten 6.155       7.133       
Kantoorkosten en overige uitgaven 2.179       574          
Totaal uitgaven 8.334 11.957

Resultaat 7.443       5.391       
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Toelichting op de resultatenrekening 2016

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De 
waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 
van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balans-
post anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
 waarde.
Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van 
het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaar-
rekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Het resultaat over 2017 van € 7.443 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Omzet
De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde
goederen en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Inkoopwaarde van de omzet
Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde
goederen of diensten toe te rekenen kosten.

Bedrijfskosten
Hieronder zijn opgenomen alle niet hiervoor genoemde kosten.
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Vaststelling jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Op 20 juli 2018 heeft het bestuur de jaarrekening 2017, die sluit met een
eigen vermogen van € 14.118 (2016: 6.675) en een resultaat van € 7.443
(2016: € 5.391), vastgesteld:

Manon Bruinsma Thijs Mullink
voorzitter penningmeester

Barbara Wessel
secretaris


