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Verslag van uitgevoerde werkzaamheden in 2021 
 
Na 2020, is 2021 wederom een jaar om nooit, of juist snel, te vergeten. Door covid was er 
weer een hele periode waarin culturele voorstellingen niet mogelijk waren.  
 
In tegenstelling tot 2020, heeft Musicamaxima in 2021 een piek aan aanvragen ontvangen: 
meer dan tweemaal zoveel aanvragen ten opzichte van 2020. Aan veertien projecten is een 
bijlage toegekend. Van deze projecten zijn er vier projecten die hun bijdrage nog moeten 
ontvangen. Bij twee van deze projecten betreft het een aanvraag voor financiële 
ondersteuning voor de kosten van het samenstellen van een symfonieorkest ter begeleiding 
van een afstuderen in 2022.  
 
In 2022 hebben we geen Jongtalentbeurs toegekend. 
 
De uitvoering van Koen Boeijinga’s project ‘Manifestation of Absence’ heeft in 2021 
plaatsgevonden. Onze stichting heeft ten behoeve van dit project toezeggingen gekregen van 
Prins Bernhard Cultuurfonds, KF Hein Fonds en Stichting Elise Mathilde Fonds. De 
financiële afronding van dit project loopt door tot in 2022. 
 
In de afgelopen jaren heeft Stef Veldhuis het bestuur ondersteund bij de beoordelingen van de 
aanvragen. Per november 2021 heeft hij om persoonlijke redenen deze functie neergelegd. 
Het bestuur gaat de komende periode kijken of zij één of meerdere adviseurs aan de 
toetsingscommissie willen toevoegen. Wij zijn Stef heel erkentelijk voor zijn bijdrage en 
vinden het jammer dat hij dit niet meer voort kan zetten. 
 
Van een aantal toegekende projecten in 2018 en 2020 stond nog saldo’s open, oftewel de 
ontvangers van deze toezeggingen hebben niet het gehele bedrag van de toezegging gebruikt. 
We hebben de reservering voor deze kosten ter waarde van 2.811 euro gereduceerd tot 2.000 
euro. Het verschil van ruim 800 euro hebben we opgenomen als positief resultaat uit ‘niet 
gerealiseerde projecten‘. 
 



Ook in 2022 willen we weer de studenten en jong professionals zoveel mogelijk ondersteunen 
bij fondswerving voor hun projecten. Deze fondswerving kan bestaan uit steunacties via onze 
eigen kanalen, maar ook uit het aanvragen van subsidies/ ondersteuning bij andere stichtingen 
en fondsen.  
 
In 2021 hebben we meer projecten gesteund, waarbij het totaal van de toegekende bijdragen 
hoger was dan de jaarlijkse inkomsten. Onze financiële buffer is daarmee in 2021 met 2.114 
euro afgenomen tot bijna 560 euro. Dit betekent dat we in 2022 geen ruimte hebben om extra 
projectaanvragen goed te keuren boven onze inkomsten. Natuurlijk gaan we in 2022 weer zo 
ruimhartig mogelijk ondersteuning verlenen en waar nodig een extra hand toesteken -  bij 
projecten waarvan de opbrengsten uit kaartverkoop tegenvalt als gevolg van de beperkingen 
op het aantal toegestane toeschouwers. Daarnaast gaan we ook weer op zoek naar extra 
donateurs of andere vormen van inkomsten. 
 
  



Musicamaxima in cijfers 
 
# aanvragen + # toegekend per jaar: 

 
 
In 2021 hebben we meer dan tweemaal zoveel aanvragen ontvangen dan in 2020, maar 
procentueel minder projecten goedgekeurd dan in 2020. 
 

 
 
Verdeling per opleidingsfase van de aanvrager 
 

 
 



 
 
Verdeling per opleiding van de aanvrager  
Verreweg de meeste aanvragen ontvangen we van studenten aan de HKU en binnen de HKU 
dan weer specifiek van de opleiding Musician 3.0. Er lijkt een ontwikkeling gaande dat het 
bestaan van onze stichting langzaamaan ook meer bij studenten van andere opleidingen 
bekend begint te raken. 
 

 
 



 
 
Financiële trend: Kosten / opbrengsten per jaar 
 
Aan de kosten kunnen de kosten gesplitst worden in onze bijdrages aan projecten en de 
overige kosten die gemaakt worden door onze stichting. Aan de inkomsten kant maken we 
onderscheid tussen inkomsten uit algemenegiften, toezeggingen van fondsen en opbrengsten 
uit gerichte steun-acties. 
 

 
 



 
 
Financiële trend: balans per 1/1 & exploitatiesaldo per jaar 
 
Zoals uit het voorgaande overzicht ‘Kosten / opbrengste per jaar’ blijkt, hebben we in de 
afgelopen drie jaar structureel meer geld uitgegeven dan we aan inkomsten hebben 
ontvangen. De algemene reserve zijn geslonken tot 281 euro. Dit betekent dat we voor 2022 
geen buffer meer hebben om extra projecten te steunen. 
 

 
 
 
  



Financiële verantwoording 
Balans per 1 januari 2021, winst en verliesrekening 2021 

Boekjaar 2021 liep van 1 januari t/m 31 december 2020.  

Onderstaand de balans per 1 januari 2021, winst en verliesrekening 2021 en de eindbalans per 
31 december 2021: 

 

 

Balans 01/01/2021
Activa bankrekening (4.445)€               

debiteuren (45)€                      
BTW - terug te ontvangen (248)€                   
Toezeggingen Fondsen (4.000)€               

Kapitaal Algemene reserves 2.676€                
Passiva BTW - te betalen -€                      

Toegezegde projecten 6.062€                
crediteuren -€                      

Winst en Verlies rekening
Opbrengsten giften 6.997€                

Uitgaves kosten projecten (8.504)€               
kosten organisatie (607)€                   

Exploitatiesaldo (2.114)€            

Balans 31/12/2021
Activa bankrekening (3.046)€               

debiteuren -€                      
BTW - terug te ontvangen (16)€                      
Toezeggingen Fondsen (1.500)€               

Kapitaal Algemene reserves 2.676€                
Exploitatiesaldo 2021 (2.114)€               

Passiva BTW - te betalen -€                      
Toegezegde projecten 4.000€                
crediteuren -€                      

Besteding exploitatiesaldo 2021
Onttrekking aan Algemene 
reserves tbv doelstelling 2.114€                



Toelichting 

- Opbrengsten: In 2021 heeft de Stichting giften ontvangen van 8 donateurs. 
- Uitgaves: In 2021 hebben we aan 14 initiatieven een bijdrage toegekend (kosten 

projecten). De kosten organisatie betreffen kosten voor bank, website, advies en 
promotiematerialen. 

- Balans: van de toegekende projecten is een deel nog niet uitbetaald. De uitbetaling 
vindt plaats nadat de aanvragers hun projecten hebben uitgevoerd. Voor een aantal van 
de aanvragen gaat dit pas in 2022 plaatsvinden. Ditzelfde geldt voor de bijdrage vanuit 
de Fondsen. Deze worden definitief aan ons uitgekeerd nadat we verantwoording over 
de projecten hebben afgelegd. 

- Toelichting besteding exploitatiesaldo: Het gehele resultaat 2021 wordt aan de 
‘Algemene reserves ten behoeve van doelstelling’ onttrokken. 


