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Verslag van de Raad van Toezicht 
 
Inleiding en algemeen 
Het jaar 2021 heeft net als voorgaande in het teken gestaan van de maatregelen die door de overheid 
zijn genomen i.v.m. Covid-19. Ondanks deze beperkende maatregelen heeft de Muziek- en 
Dansschool Heiloo binnen alle mogelijkheden kansen gezien. Kansen op het gebied van lessen, 
samenwerkingsverbanden en de grondslag te leggen voor de aankomende renovatie van het pand.   
 
Twee jaar terug is de Stichting Muziek- en Dansschool (MDH) overgestapt naar een besturingsmodel  
met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder, met als doel de organisatie slagvaardig te 
maken bij maatschappelijke ontwikkelingen. De afgelopen tijd is gebleken dat deze transitie bijzonder 
goed heeft uitgepakt en de organisatie er ondanks corona goed voor staat. De taken en 
verantwoordelijkheden van beide organen zijn beschreven in de Statuten van de Stichting Muziek- en 
Dansschool Heiloo, het reglement voor Raad van Toezicht en het reglement voor Directie. 
Samengevat komen deze taken er op neer dat de dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid voor 
de organisatie berusten bij de directeur-bestuurder en de RvT toeziet op het besturen van de stichting 
binnen de daartoe door de RvT gestelde kaders onder andere gebaseerd op de Governance Code 
Cultuur en de doelstelling van de stichting zoals beschreven in de statuten.  
 
De kerntaken van de RvT op hoofdlijnen zijn als volgt: 

• Toezicht houden op en controleren van beleid, de organisatiedoelstellingen en de algemene 
gang van zaken binnen de organisatie.  

• Fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder en haar als adviseur terzijde te staan. 
 
De samenstelling in dec 2021 was als volgt.  

• Marjon Zandvliet (voorzitter)  

• Job Twisk (vicevoorzitter) 

• Eveline Plomp 
 
Afgelopen jaar hebben we twee nieuwe leden mogen verwelkomen, voor het inwerken hebben we 
diverse gesprekken gevoerd. Daarnaast hebben we afscheid genomen van Remko Zuidema, wie veel 
dank verschuldigd zijn vanwege zijn inzet van de afgelopen jaren. Ook hebben we afscheid genomen 
van Eit Kleine, hij heeft kort deel uitgemaakt van de Raad van Toezicht.  
 
Vergaderingen Raad van Toezicht 
De RvT komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen in vergadering, wat in de praktijk neerkomt op in 
principe één maal per kwartaal waarbij tevens de directeur-bestuurder aanwezig is. De agenda voor 
de vergaderingen wordt door de voorzitter in samenspraak met de directeur- bestuurder voorbereid. 
Vast onderwerp op de agenda is de kwartaalrapportage. 
 
Belangrijk aandachtspunt voor de RvT in 2021 was de haalbaarheid voor de renovatie van het pand. 
Dit ziet er zeer hoopvol uit, nu blijkt dat de politieke partijen unaniem achter het plan staan. 
Met de renovatie en de mogelijke toekomstige samenwerkingsverbanden in het zicht, hebben we 
samen met de directeur-bestuurder op 7 oktober een brainstormsessie gehouden over de visie. We 
hebben onderzocht wat de impact van de ontwikkelingen kunnen zijn op de langere termijn en zien het 
als een kans de visie te herijken. De visie ontwikkeling is een proces waar meerdere partijen en 
stakeholders bij betrokken zijn en zal komend jaar zijn vervolg krijgen. 
 
Op 18 november 2021 is de RvT bijeengekomen voor een evaluatie van het eigen functioneren. 
De leden van de RvT hebben volgende onderwerpen besproken: 

• Kenmerkende aspecten van het afgelopen jaar 

• Wat kan er beter? 

• Hoe verloopt de samenwerking onderling en met de directeur-bestuurder? 

• Welke competenties brengen individuele leden van de RvT in?  

• Vooruitblik op de aandachtpunten voor volgend jaar. 
 
De zelfevaluatie is vastgelegd in een document en er zijn afspraken gemaakt om onze 
toezichthoudende rol en klankbordfunctie richting de directeur-bestuurder nog beter te kunnen 
vervullen. 
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Het functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder stond gepland in december 2021. Door de 
lockdown heeft dit gesprek plaats gevonden op 10 februari 2022. De voorzitter en een ander lid van 
de RvT hebben het functioneringsgesprek gevoerd aan de hand van een beoordelingsformulier 
gebaseerd op het functieprofiel. 
We stellen ons zelf tot doel om één keer per jaar in gesprek te gaan met de PVT 
(personeelsvertegenwoordiging). Door Corona is het afgelopen jaar meerdere keren uitgesteld en zal 
nu worden gepland in voorjaar 2022. 
Een gesprek met de accountant heeft plaats gevonden op 8 juli 2021.  
 
Bezoldiging 
De functie is onbezoldigd, wel kan een vergoeding worden gegeven voor onkosten die betrekking 
hebben op uitvoering van de functie. In 2021 is hier geen gebruik van gemaakt. 
 
Rooster van aftreden 
Benoeming RvT leden vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot een 
verlenging. Met inachtneming voor de continuïteit is er een rooster van aftreden. 
 

Naam Benoeming Statutair aftreden Termijn 

Job Twisk Januari 2020 Januari 2024 2de termijn (voormalig 
bestuurslid) 

Eveline Plomp April 2021 April 2025 1ste termijn 

Marjon Zandvliet Januari 2020 Januari 2024 2de termijn (voormalig 
bestuurslid) 

 
Nieuwe leden RvT 
Momenteel bestaat de RvT uit drie leden en in het voorjaar van 2022 zal een werving en selectie 
procedure worden opgestart om bij voorkeur twee nieuwe leden aan te trekken. Met drie leden vinden 
we ons zelf te kwetsbaar, mede gezien de aflopende termijnen van twee leden en daarnaast willen we 
specifieke kennis binnen halen. Voor de selectie wordt uitgegaan van een Profielschets RvT, in dit 
document staan benodigde competenties omschreven waarbij het streven is dat de leden RvT 
complementair aan elkaar zijn.  
 
Nevenfuncties 
Job Twisk is tot 1 oktober 2021 actief geweest als lid van het Corona Herstelfonds. Dit fonds was in 
2020 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om Heiloo op te 
kunnen starten tijdens en na corona. Leden van het herstelfonds beoordeelden aanvragen van 
organisaties (uit welzijn, sport, kunst en cultuur) en ondernemers en brachten hierover advies uit aan 
het college. Job Twisk nam hieraan deel namens de kunst- en cultuurorganisaties in Heiloo.  
Job Twisk heeft in 2021 vanuit zijn rol in het Corona Herstelfonds het initiatief genomen voor de 
oprichting van Cultuurplatform Heiloo. In dit platform zitten bestuursleden van (amateur) verenigingen 
en stichtingen voor cultuur en erfgoed. Doel is om een impuls te geven aan onderlinge samenwerking, 
verduurzaming van (het aanbod van) kunst en cultuur, en om afstemming te zoeken met het lokale 
bestuur. Dhr. Twisk is op het moment voorzitter van Cultuurplatform Heiloo. De functie is onbezoldigd. 
 
Aandachtpunten voor 2022 
Wij kijken uit naar de toekomst waarin, naar alle waarschijnlijkheid, de renovatie uitgevoerd gaat 
worden en de samenwerkingsverbanden met verenigingen zich zullen uitkristalliseren.  
Belangrijk onderwerp voor ons is de uitbreiding van de RvT, waarbij we ons als team met de 
toekomstige leden verder willen ontwikkelen.  
 
Daarnaast blijven we aan de hand van managementinformatie toetsen of de organisatie zich richting 
de doelen beweegt. 
Bovenal is het belangrijk om als RvT toezicht te houden op de langere termijn doelen: een gezonde 
organisatie die weerbaar is bij tegenvallers. Corona vormde hiervoor een belangrijke aanleiding en de 
komende renovatie zal het één en ander vragen van de organisatie. Daarbij is het belangrijk om de 
krachten te benuttende van medewerkers van de MDH, de gemeente en andere cultuurorganisaties. 
Wij zijn ervan overtuigd dat op deze wijze de MDH zijn maatschappelijke taak kan blijven voortzetten. 
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Directieverslag 
 
Algemene informatie 
 
Inleiding 
Voor u ligt het financieel jaarverslag van 2021 van de Stichting Muziek- en Dansschool Heiloo (verder: 
MDH).  
 
Dit verslag bestaat uit een verantwoording van directie en bestuur bij de rapportage, een balans, een 
staat van baten en lasten, een toelichting op beide onderdelen en de overige gegevens met daarin 
opgenomen de controleverklaring van de externe accountant. 
 
Over Muziek- en Dansschool Heiloo 
MDH is een brede culturele dienstverlener met het accent op muziek- en danseducatie en participatie. 
Als organisatie bevordert MDH muzikale- en dansante ontwikkeling van haar leerlingen en 
participanten. Dit draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van het individu, onder andere op het 
vlak van 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit en kritisch denkvermogen. Zowel in onze 
lessen als in onze andere diensten staat het samen creëren en plezier maken voorop.  
 
Statutaire doelstellingen 
In de statuten van onze organisatie is vastgelegd dat de volgende doelen worden nagestreefd: 
1. De stichting heeft ten doel: 

a) het bevorderen van kunsteducatie en -participatie in de gemeente Heiloo in het bijzonder en 
omliggende gemeenten in het algemeen; 

b) het in standhouden van een centrum voor kunsteducatie en –participatie en al hetgeen met 
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin van het woord, een en ander zonder winstoogmerk. 

 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

• het ontwikkelen en in stand houden van een openbaar centrum voor kunstparticipatie en -
educatie, gericht op toegankelijkheid voor alle gebruikers door professioneel personeel; 

• het verzorgen van professionele muziek-en danseducatie; 

• het ontwikkelen en uitvoeren van projecten waarbij gezamenlijk muziek-en dansuitingen 
worden ontwikkeld, uitgevoerd en/of vastgelegd; 

• het ontwikkelen en uitvoeren van projecten waarin kwetsbare doelgroepen deelnemen aan 
muziek-en dansparticipatie en educatie;-het ontwikkelen en aanbieden van diensten voor 
(basis)scholen; 

• het leggen van contacten met maatschappelijke, educatieve en culturele organisaties die 
behulpzaam kunnen zijn bij het uitbreiden en intensiveren van de dienstverlening; 

• voorts al hetgeen dat tot verwezenlijking van de doelstelling zal bijdragen. 
 
Keuze van het besturingsmodel 
Er is vanaf 16 januari 2020 sprake van een directeur-bestuurder en raad-van-toezicht model. Hiervoor 
was er sprake van een bestuursmodel.  
 
Governance 
We leven de Governance Code Cultuur na.  
 
Toekomstige bestuursbesluiten en stellige voornemens 

• Renovatie/verbouwen. Onlangs hebben de gemeenteraadscommissies (20 december 2021 en 
14 februari 2022) unaniem een klap gegeven op een financieringsvoorstel door de gemeente 
voor de renovatie/verbouwing van de Muziek- en Dansschool Heiloo. Eind februari moet de 
gemeenteraad uiteindelijk beslissen. 

• Alle seinen staan op groen! We hopen dat de gemeente in 2022/2023 kan gaan verbouwen 
maar zijn erg afhankelijk van de gemeentelijke besluitvorming. Hoe en wanneer dat gaat 
geschieden is nog onbekend. Hoogstwaarschijnlijk zullen we tijdelijk een andere plek moeten 
vinden om de lessen te verzorgen.  

• Samenwerking en verbreden van doelgroepen: In 2021 is – in het kader van de 
meerjarenstrategie - stevig ingezet op brede samenwerking binnen Heiloo. Dit zullen we 
voortzetten in 2022. Gebleken is dat samenwerking loont. Ter illustratie: de samenwerking 
met het Oratoriumkoor Heiloo in 2021 heeft geleid tot een projectsubsidie dat geresulteerd 
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heeft in een aanzienlijke groei in het aantal leden bij dat koor, tot een mooie reeks zang- en 
koorworkshops en tot de oprichting van een nieuw jeugd-projectkoor dat tijdens de Matthäus 
Passion van zich zal laten horen. Samenwerking met de muziekverenigingen leidt tot nu toe 
tot afstemming en het samen opzoeken van bijvoorbeeld het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Met 
dit fonds zijn we een mooie campagne voor Heiloo aan het ontwikkelen. Het fonds stelt 
hiervoor € 1500,- ter beschikking. Ook noemenswaardig is de samenwerking met De Witte 
Kerk, De Beun en de Bibliotheek in de vorm van de Culturele Salon. Verder bedienen we nu 
naast alle basisscholen ook het voortgezet onderwijs in Heiloo en zoeken we samenwerking 
met zorginstellingen. In coronatijd is tevens een Cultuurplatform Heiloo opgericht. Mede 
dankzij de steun van het Corona Herstelfonds hebben wij vele vruchtbare samenwerkingen 
kunnen aangaan. Ook hadden we daardoor armslag om te ondernemen. In 2022 worden de 
diverse samenwerkingsverbanden verder bekrachtigd.  

• Cursistenwerving. In 2021 is ingezet op het verwerven van meer cursisten voor instrumentale 
lessen, ensembles en musical. Dit hebben we gedaan door activiteiten te organiseren, 
samenwerkingen aan te gaan en constant van ons te laten horen via de media. En met 
succes, ondanks de pandemie is het aantal cursisten gegroeid. Ook zijn er nieuwe 
ensembles/samenspelgroepen opgestart als strijkersensembles en een chanson-koor. 
Vanzelfsprekend willen we de stijgende lijn in 2022 voortzetten. Overigens zien we deze 
stijgende lijn niet terug in de les-opbrengsten van 2021, omdat we vanwege corona ook 
lesgelden van onder andere ensembles hebben moeten restitueren. 

• Personeelskostenbeheersing. In 2021 is de leegstand bij docenten weggewerkt. Docenten die 
te ruim in hun jasje zaten wat betreft uren, hebben andere taken gekregen (als het leiden van 
samenspelgroepen) of  hebben uren ingeleverd. Verder is het aantal cursisten gegroeid 
waardoor tevens de leegstand is opgelost. Leegstand is overigens een te ruim containerbegrip 
gebleken: het gaat om docentkosten waar niet direct inkomsten tegenover staan. Een deel 
van deze kosten wordt namelijk gedekt door organisatiekosten die docenten maken voor de 
organisatie van de Muziek- en Dansschool Heiloo waaronder uren voor de 
personeelsvertegenwoordiging, de inhoudelijke organisatie van voorspeelavonden e.d. In 
2021 is het programma hier beter op ingericht en brengen we die kosten specifiek in beeld, 
zodat meer duidelijk wordt bij welke docenten er daadwerkelijk sprake is van leegstand. In 
2022 krijgen we zodoende een meer zuiver beeld van de inzet van de docenturen. Voortaan 
zal blijvend gestuurd worden op de beheersing van docentkosten.  

• Onderwijs in Heiloo. In 2021 is het plan Cultuur met Kwaliteit 2021-2024 voor de 
(basis)scholen gehonoreerd. De activiteiten van 2020, die als gevolg van corona geen 
doorgang konden krijgen, werden tot 1 mei 2021 voortgezet met permissie van Plein C en de 
gemeente. Een van de doelstellingen is om ook het voortgezet onderwijs in Heiloo te 
betrekken. Dat is gelukt en heeft begin 2022 geleid tot een speciaal aanbod voor leerlingen 
van de PCC Heiloo. De bedoeling is om dit verder uit te bouwen.   
 

Begroting 2022 
De totale begrote baten bedragen € 612.270,- en de totale begrote lasten bedragen € 609.862,-, 
resulterend in een begroot resultaat van € 2.409,-. De gemeente Heiloo heeft de subsidie voor 2022 
geïndexeerd.  
 
Eigen vermogen 
MDH heeft een positief eigen vermogen.  
 
Risico’s en onzekerheden 

• Risico’s in kaart. In 2021 is een start gemaakt met een risicoanalyse. Deze wordt in 2022 
verder opgepakt en komt jaarlijks terug op de agenda van de raad van toezicht. Ook is de 
RI&E (bedrijfsveiligheid) opnieuw opgepakt. De knelpunten worden verwerkt in de 
risicoanalyse. In 2022 moet de RI&E verder worden uitgewerkt. Een werkgroep die bestaat uit 
medewerkers, is – n.a.v. de RI&E - gestart met het maken van een huishoudelijk reglement.  

• Corona-impact op langere termijn. 2020 en 2021 worden gekenmerkt door het coronavirus. 
Wat de impact daarvan is op de lange termijn is nu nog niet te overzien. Wat de prijsstijgingen 
uiteindelijk met de koopkracht gaan doen, is nog onduidelijk. Vanuit het Corona Herstelfonds 
zijn in 2021 gelden toegekend als huurcompensatie, projectondersteuning en gelden voor 
onderzoeken rondom de renovatie/verbouwing. Met de huurcompensatiegelden is de 
coronaderving gedempt (als gevolg van minder huuropbrengsten en de lagere 
lesgeldopbrengsten, omdat o.a. ensembles geen doorgang konden hebben). 
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• Huurverhoging en subsidie. In 2020 liep de huurcompensatiesubsidie af. De gemeentelijke 
subsidie daalt hiermee. In 2020 zou de huurverhoging geëffectueerd gaan worden, hetgeen 
een huurverhoging impliceert van ongeveer 25.000,- . De gemeente heeft echter besloten om 
ten tijde van corona, de huur kwijt te schelden.  

• Onzekerheden rondom verbouwing/renovatie. Het pand moet worden gerenoveerd. De 
politieke steun hiervoor is groot. Er hang veel af van de renovatie en de wijze waarop dit 
gebeurt als je kijkt naar potentiële ontwikkelkansen en samenwerking. In 2022 moet een 
nieuw meerjarenplan worden ontwikkeld. Hoe dit plan eruit gaat zien, hangt af van de 
renovatie/verbouwingsplannen. 

 
Verslag van de reguliere activiteiten januari – december 2021 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de activiteiten die hebben plaatsgevonden in 2021. 

Januari 2021  

 LOCKDOWN 
03-01 
20-01 

Start lessen 2021 (online) 
Vergadering/informatieronde over verbouwingsplannen voor docenten online 

Februari   

 LOCKDOWN 

20 t/m 28-02 Voorjaarsvakantie 

Maart  

 LOCKDOWN 
11-03 Online Culturele Salon: Annejet v/d Zijl 
15 t/m 31 -03 
16-03, 19-03 
en 22, 25-03 

Online muziekcontest (36 inzendingen)  

Docenten overleg online: Bijpraten in kleine groepjes 

April  

 LOCKDOWN 
07-04 Muziekoriëntatie (geannuleerd) 
20-04 Vriendjes en vriendinnetjes mini-musicaldag (geannuleerd) 
18-04 Online docentenconcert vanuit de Witte Kerk 
24-04 Muziektheorie (online) (geannuleerd) 

Mei  

01 t/m 09-05 Meivakantie 

16-05 Online Culturele Salon; Claudia Canetoli, Dorote Crijns, Pien Straesser 
19-05 Versoepelingen coronamaatregelen: deuren weer open voor alleen de 1-1 lessen 
19-05 Kennismaking les muziekoriëntatie 
26-05 Start Muziekoriëntatie (6x) 

Juni  

02-06 Muziekplezier voor kleuters (6x) 
19-06 Concert door met (deel) van de docenten van de Muziek- en Dansschool Heiloo 

vanuit de Witte Kerk Heiloo 

Juli  

04-07 
10-07 t/m 22-
08 

Voorspeelmiddag Anke Buringa in Toonbeeld 
Zomervakantie 

Augustus  

19-08 Cursuskrant met uitgebreid nieuw aanbod en aankondiging open dag in De 
Uitkijkpost 

21-08 
24 t/m 26 
augustus 

Coronaproof Open Dag (bijna 300 bezoekers) 

Plenaire vergaderingen online en live (25 aug.) 

September  

04-09 Uit&Zo tijdens Willibrordus draait door 
08-09 Start danslessen (jaar) 
11-09 Muziekparade (geannuleerd) 
11-09 Optreden accordeon ensemble en fluitist leerling tijdens Open Monumentendag 

(Cultuurkoepel) 
21-09 Open les Musical 
21-09 Start dwarsfluitensemble (jaar) 
22-09 Open les Dans 
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22-09 Start dameskoor Cantare (jaar) 
23-09 Start popkoor Hitchmen (jaar) 

Oktober  

01-10 Nationale ouderendag (optredens Overkerck met vioolleerlingen) 
03-10 Culturele Salon: Toon Tellegen met publiek 1,5 m en QR in de Witte Kerk 
02/09/16-10 Workshop koorzangers ism Oratoriumkoor Paul Waerts 
08-10 Online vergadering docenten 

16 t/m 24-10 Herfstvakantie 

26-10 Start dwarsfluitensemble (jaarcursus) 
26-10 Houtblazersensemble Ostro (jaarcursus) 
27-10 Start Muziektheorie 
28-10 Start Song & Chansons 

November  

3-11 Start Muziekoriëntatie 
3-11 Release Jubileumsong muziek Steffen, tekst Annieke en Martin 
6-11 Landgoed Willibrorduslezing met ensemble met cursisten dwarsfluit en cello 
13-11 Percussieworkshop voor de VIP-dagen (vrijwillligers) 
15 t/m 18-11 Voorspeelavonden 
13/20/27-11 Zanglessen Pien Straesser (ism Oratorium Koor Heiloo) 
28-11 LOCKDOWN DEUREN GESLOTEN VANAF 17.00 UUR 

December   

13-12 Kerstconcert Witte Kerk (geannuleerd) 
16-12 Kerstuitvoering musical 
18-12 Scratch uitvoering Cultuurkoepel 
19-12 LOCKDOWN (strenge, deuren volledig dicht) 

25-12-21 t/m 
09-01-22 

Kerstvakantie 

Januari 2022  

10-01-22 Start lessen 2022 wederom in LOCKDOWN 

 
 
Leerlingaantallen reguliere lessen 
 
Discipline 2021-2022* 2020-2021 2019-2020 2018-2019  
 
Muziek  495  496  452  485     
Dans  20  8  10  22     
Musical  36  29  27  48 
           
Totaal  551**  533  489  555   
 
* Tot en met peildatum 28 januari 2022. 
** Hiernaast hebben we ook nog 19 cursisten bereikt met een percussieworkshop voor VIP. 
 
Leerlingaantallen Schoolactiviteiten 
Al bijna 30 jaar organiseert de ABC-werkgroep culturele projecten voor alle basisscholen van Heiloo. 
Jaarlijks wordt een thema en discipline gekozen. De door de scholen gekozen discipline in 2021 was 
Wereldmuziek. Door de lock-down hebben 2 scholen geen programma kunnen volgen.  
 

Datum  Omschrijving activiteit  Scholen  Klassen  

19-jan  ABCwerkgroep vergadering  Icc-ers alle 
scholen  

nvt  

8 feb  Klankenkaravaan verplaatst naar september  Radboud  1 t/m 8  

11-feb  Klankenkaravaan verplaatst naar september  Benedictus  1 t/m 8  

18 feb   Klankenkaravaan verplaatst, afgezegd 2e 
keer   

Springschans  1 t/m 8  

11-mei  ABC werkgroep vergadering  ICC-ers alle 
scholen  

nvt  
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3 juni  Samba Salad  willibrordus  1 t/m 8  

18 juni  Samba Salad   Meander  1 t/m 8  

28 juni  Samba Salad  Zuidwester  1 t/m 8  

2 juli  Klankenkaravaan  De Duif  1 t/m 8  

2 juli  Samba Salad  Paulusschool  1 t/m 8  

14 sep  ABC werkgroep vergadering  Icc-ers alle 
scholen  

nvt  

BEREIK    8 basisscholen  alle 
klassen  

In 2021 is de derde periode van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van start gegaan. Een 
stuurgroep monitort het CMK-project. De projectleider CMK-Heiloo heeft tevens zitting in de 
provinciale stuurgroep van Plein C.  

School  Activiteit/programma  Aantallen  

Zuidwester  Teamtraining tekenen  
  

9 leerkrachten  

Willibrord  
  

Beeldend koppelen aan IPC 
thema’s  

 12 leerkrachten  

Elckerlyc  
  

Teamtraining Drama online   14 leerkrachten  

De Duif  
  

Erfgoedproject Chagall  19 leerkrachten  
  

Benedictus  
  

Teamtraining digitale media  18 leerkrachten   

Alle scholen  Deskundigheidsbevordering bij 
voorstellingen uit ABC-programma 
’20-‘21 (Klankenkaravaan) 

10 scholen, 1.829 
leerlingen en 95 
leerkrachten  

Alle scholen  Expert-begeleiding groep 8 musical  10 leerkrachten  

CMK-scholen  Volgen van Cultuurloper en 
implementatie leerlijnen  

6 scholen  

 
Dankzij het ABC-programma en het CMK-programma worden alle basisschoolleerlingen (1829) en 
alle leerkrachten in Heiloo bereikt. In 2021 zijn tevens contacten gelegd met het voortgezet onderwijs: 
PCC Heiloo. Dit heeft in januari 2022 geleid tot een programma voor de cultuurklas. 
 
Financiële informatie 
 
Resultaten 2021 
Periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021 sluit met een resultaat van € 48.888,-. 
Dit resultaat is € 48.773,- hoger dan begroot. Dankzij de aandacht voor interne kostenreductie en de 
steun van Gemeente Heiloo zijn we financieel goed uit dit coronajaar gekomen.   
 
Liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit 
Ultimo 2021 is er sprake van de volgende kengetallen: 

 
Ratio Methode Ultimo 2021 Ultimo 2020 

Liquiditeit Vlottende activa / kortlopende schulden 2,68 1,92 

Solvabiliteit Eigen vermogen / balans totaal 0,51 0,37 

Rentabiliteit Resultaat uit gewone bedrijfsvoering / Totale baten * 
100% 

8,4% 0,4% 

 
De liquiditeitsratio ligt boven de 1, hetgeen een gezonde waarde is. MDH kan met haar vlottende 
activa dus haar kortlopende schulden betalen. De solvabiliteit is ten opzichte van vorige periode iets 
gestegen en van voldoende niveau. Rentabiliteit is positief en heeft voor een organisatie zonder 
winststreven een gezonde waarde.  
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Jaarrekening 
 
 

Balans per 31 december 2021 
 

 
(na voorgestelde resultaatbestemming) 

        
  

Ref. 
 

31 december 2021 
 

31 december 2020 

Activa 
   

 €   €  
 

 €   €           

Vaste activa 
        

Materiële vaste activa 

 
4 

      

Inventaris 
   

                   837  
  

                   409  
 

Instrumenten 
   

                1.518  
  

                2.715  
 

Computers 
   

                      -      
 

                   757    
     

                2.355  
  

                3.881  

Vlottende activa 
        

Vorderingen 

 
5 

      

Debiteuren 
   

              12.527  
  

              12.950  
 

Overige vorderingen en overlopende activa 
  

              17.065    
 

              16.846    
     

              29.592  
  

              29.796           

Liquide middelen 
 

6 
  

            220.191  
  

            180.406      
    

 
    

     
            252.137  

  
            214.083  

Passiva 
        

         

Eigen vermogen 

 
7 

      

Stichtingskapitaal 
   

                     45  
  

                     45  
 

Algemene reserve 
   

              57.619  
  

              33.175  
 

Bestemmingsreserves 
   

              70.020    
 

              45.576    
     

            127.684  
  

              78.796           

Voorzieningen 
 

8 
  

              14.608  
  

              15.391           

Onderhanden projecten 
 

9 
  

              16.607  
  

              10.461           

Kortlopende schulden 

 
10 

      

Crediteuren 
   

                8.287  
  

              28.217  
 

Overige schulden en overlopende passiva 
   

              84.951    
 

              81.218    
     

              93.238  
  

            109.435  
    

    
 

    
     

            252.137  
  

            214.083  
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Staat van Baten en Lasten over 2021 
 

     
 Realisatie  

 
 Begroting  

 
 Realisatie    

Ref. 
 

2021 
 

2021 
 

2020 

Baten 
   

 €  
 

 €  
 

 €           

Bijdragen van cursisten, scholen en bedrijven 
 

12 
 

              217.451                 237.000  
 

              223.660           

Subsidies 

 
13 

      

Gemeente Heiloo 
   

              352.010  
 

              340.623  
 

              333.287  

Overige subsidies 
   

                       -    
 

                       -    
 

                  4.000  
    

              352.010  
 

              340.623  
 

              337.287           

Sponsor- en fondsenwerving 
 

14 
 

                     571  
 

                        -    
 

                  1.000           

Diverse baten 
 

15 
 

                20.979  
 

                24.905  
 

                13.474           

Mutatie onderhanden projecten 
 

16 
 

                 -6.146  
 

                        -    
 

                14.183      
  

 
  

 
  

Totale baten 
   

              584.864  
 

              602.528  
 

              589.604  
         

Lasten 
        

         

Lonen salarissen en sociale lasten 
 

17 
 

              434.564  
 

              455.053  
 

              459.213           

Afschrijvingen op materiële vaste activa 
 

18 
 

                  2.231  
 

                  6.000  
 

                  2.430           

Overige bedrijfskosten 
 

19 
 

                98.310                 140.510  
 

              125.055      
  

 
  

 
  

Totale lasten 
   

              535.104  
 

              601.563  
 

              586.698  
         

Bedrijfsresultaat 
   

                49.760  
 

                     965  
 

                  2.906  
         

Financiële baten en lasten 
 

20 
 

                    -872                       -850  
 

                    -625           

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 
   

                48.888  
 

                     115  
 

                  2.281  
         

Buitengewone baten en lasten 
 

21 
 

                        -    
 

                        -    
 

                        -             

Resultaat 
   

                48.888  
 

                     115  
 

                  2.281  
         

    
 Realisatie  

 
 Begroting  

 
 Realisatie  

Bestemming van het resultaat 
   

2021 
 

2021 
 

2020 
    

 €  
 

 €  
 

 €  

Mutatie bestemmingsreserves 
   

                24.444  
 

                        -    
 

                        -    

Mutatie bestemmingsfonds 
   

                        -    
 

                        -    
 

                        -    

Mutatie algemene reserve 
   

                24.444  
 

                     115  
 

                  2.281  
    

                48.888  
 

                     115  
 

                  2.281  
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Kasstroomoverzicht 
 
 
(volgens de indirecte methode) 

       
   

31 december 2021 
 

31 december 2020 
   

 €   €  
 

 €   €          

Resultaat 
   

           48.888  
  

             2.281  

 

       

Aanpassing voor: 
       

Afschrijvingen 
  

             2.231  
  

             2.430  
 

Mutatie vorderingen 
  

                205  
  

             9.659  
 

Mutatie schulden 
  

          -16.196  
  

           32.413  
 

Mutatie voorzieningen 
  

               -783  
  

            -2.012  
 

Mutatie onderhanden projecten 
  

             6.146    
 

          -14.183    
    

            -8.399  
  

           28.307  
   

    
 

    

Totaal kasstroom operationele activiteiten 
  

           40.489  
  

           30.588  
        

Investeringen in materiële vaste activa 
  

               -705  
  

                   -    
 

Desinvesteringen in materiële vaste activa 
  

                   -    
  

                   -    
 

 

  
    

 
    

Totaal kasstroom investeringsactiviteiten 
   

               -705  
  

                   -    
        

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
  

                   -    
  

                   -    
 

   
    

 
    

Totaal kasstroom financieringsactiviteiten  
  

                   -    
  

                   -    
        

Mutatie liquide middelen 

  
             39.784  

 
             30.588  
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 
 
1. Algemene toelichting 
 
1.1 Activiteiten 
 
MDH verzorgt activiteiten op het gebied van muziek, dans en musical.  
 
1.2 Continuïteit 
 
Het eigen vermogen van MDH bedraagt per 31 december 2021 € 127.684,- positief. De algemene 
reserve van € 57.619,- is vrij besteedbaar. De bestemmingsreserves zijn geoormerkt.  
 
De gemeenteraad van Heiloo heeft zich uitgesproken voor het behoud van een instelling als MDH 
binnen de gemeente. Dit is vastgelegd in de nota Kunst en Cultuur van 9 juni 2016. Ook is de intentie 
uitgesproken om de hiervoor benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen. Een vaste 
groep afnemers van muzieklessen en deelnemers aan projecten zorgt voor een betrouwbare 
inkomstenstroom die bijdraagt aan de continuïteit van de stichting. Vanaf schooljaar 2019-2020 is er 
een stijging van het aantal leerlingen waarneembaar. Deze toename is door de coronacrisis even 
afgeremd, maar gelukkig zien we de cursistenaantallen weer stijgen. Er worden er voldoende 
maatregelen getroffen door de overheid en door MDH zelf om de negatieve financiële gevolgen van 
de coronacrisis op te vangen. De in dit rapport gehanteerde grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling zijn derhalve gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. 
 
1.3 Stelselwijzigingen 
 
Er is in 2021 geen sprake van schattingswijzigingen.  
 
1.4 Schattingswijzigingen 
 
Er is in 2021 geen sprake van schattingswijzigingen.  
 
1.5 Schattingen 
 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding 
van MDH verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
 
1.6 Toelichting op het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.  
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2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 
2.1 Algemeen 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW 
en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in bijzonder RJ640, die zijn uitgegeven door de Raad 
voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en 
kostprijzen. 
 
Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd 
tegen de historische kostprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt 
waardering plaats tegen de nominale waarde. In de balans en staat van baten en lasten zijn 
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 
 
2.2. Vergelijking met voorgaand jaar 
 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en 
schattingswijzigingen zoals opgenomen in paragraaf 1.3 en 1.4. 
 
2.3 Materiële vaste activa 
 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs vermeerderd 
met de kosten om het actief op zijn plaats en in staat van gebruik te krijgen, onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een 
eventuele restwaarde. 
 
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor 
groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening is bepaald op basis van het geschatte 
bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud 
verloopt. 
 
2.4 Vorderingen 
 
Handelsvorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens 
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
 
2.5 Liquide middelen 
 
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
2.6 Eigen vermogen 
 
Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve, een bestemmingsreserve en een 
bestemmingsfonds.  
 
2.6.1 Algemene reserve 
 
De algemene reserves bestaan uit de behaalde resultaten, onder aftrek van de mutaties op 
bestemmingsreserves of bestemmingsfondsen en zijn vrij besteedbaar. 
 
2.6.2 Bestemmingsreserve 
 
Bestemmingsreserves worden gevormd voor het vermogen waarover het bestuur zelf beperkingen ten 
aanzien van de bestedingsmogelijkheden heeft vastgesteld.  
 
2.6.3 Bestemmingsfonds 
 
Bestemmingsfondsen worden gevormd voor het vermogen waarover het bestuur krachtens separate 
subsidie-afspraken beperkte bestedingsmogelijkheden heeft.  
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2.7 Voorzieningen 
 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 
 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.  
 
2.8 Schulden 
 
Schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. De kortlopende schulden hebben een 
verwachte looptijd van maximaal één jaar. 
 
2.8.1 Omzetbelasting 
 
Omzetbelasting is verschuldigd over de lessen van leerlingen van 21 jaar en ouder. Voorbelasting kan 
in aftrek gebracht worden, waarbij rekening gehouden wordt met de breuk van belaste omzet en 
vrijgestelde omzet. In 2021 kon 25,9% van de voordruk worden afgetrokken (2020: 25,4%). 
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3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 
3.1 Algemeen 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 
en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het 
jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 
 
3.2 Lesgelden 
 
Lesgelden worden als opbrengst verantwoord, zodra de verplichting tot het volgen van de cursus is 
aangegaan. Voor zover de cursus langer dan het boekjaar is, wordt op de balans een tijdsevenredig 
deel van de opbrengst als vooruitontvangen lesgeld gepassiveerd en in het volgend boekjaar als 
opbrengst verantwoord.  
 
Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. 
 
3.3 Subsidies 
 
Subsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, opbrengsten zijn misgelopen of een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat 
deze worden ontvangen.  
 
3.4 Projecten 
 
Een eventueel voor- of nadelig resultaat op een project wordt verantwoord in de exploitatierekening 
zodra het project is afgesloten en het resultaat als gerealiseerd kan worden beschouwd.   
 
3.5 Kosten 
 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 
 
3.6 Afschrijvingen 
 
De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen en overige immateriële en materiële vaste activa worden 
gebaseerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
 
3.7 Personeelsbeloningen 
 
3.7.1. Periodiek betaalbare beloningen 
 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat 
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 
 
3.7.2. Pensioenen 
 
MDH heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het 
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De per jaareinde te betalen of te 
ontvangen premie wordt in de balans respectievelijk onder de overlopende passiva of activa 
verantwoord.  
 
3.8 Financiële baten en lasten 
 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt. 
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4. Materiële vaste activa 

  Inventaris  Muziek-
instrumenten 

 Computers  Totaal 

  €  €  €  € 

1 januari 2021         

Cumulatieve aanschafwaarde              24.401               68.453               34.765             127.619  

Cumulatieve afschrijvingen              23.992               65.738               34.008             123.738  

Boekwaarde                   409                 2.715                    757                 3.881  

         

Mutaties 2021         

Investeringen (+)                   705                        -                        -                    705  

Desinvesteringen (-)                       -                        -                        -                        -  

Afschrijving desinvesteringen (+)                       -                        -                        -                        -  

Afschrijvingen (-)                   277                 1.197                    757                 2.231  

                   428               -1.197                  -757               -1.526  

         

31 december 2021         

Cumulatieve aanschafwaarde              25.106               68.453               34.765             128.324  

Cumulatieve afschrijvingen              24.269               66.935               34.765             125.969  

Boekwaarde                   837                 1.518                        -                 2.355  

         

         

Afschrijvingspercentages  20%  10%-33%  25%-33%   

 
 
5. Vorderingen 
 
5.1 Debiteuren  

  Ref. 
 31 december  31 december  

    2021  2020  

     €    €  

Debiteuren                     15.787                   16.081  

Af: Voorziening dubieus   5.1.1.                   -3.260                    -3.131  

                     12.527                   12.950  

 
 
5.1.1 Voorziening dubieuze debiteuren  

    31 december  31 december  

    2021  2020 

      €    €  

Saldo per 1 september                      3.131                     3.185  

Dotatie                          969                           -    

Vrijval                            -                           -54  

Afgeboekt                        -839                           -    

Saldo per 31 december                      3.260                     3.131  

 
De vervallen posten zijn ten behoeve van de vorming van de voorziening voor dubieuze debiteuren op 
postniveau beoordeeld.  
 
5.2 Overige vorderingen en overlopende activa  

  Ref.  31 december  31 december  

    2021  2020  

     €    €  

Vordering terzake pensioenen                           61                     3.865  

Overlopende activa   5.2.1                   17.004                   12.981  

                     17.065                   16.846  
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5.2.1 Overlopende activa  
  

 
 31 december  31 december  

    2021  2020  

     €    €  

Vooruitbetaalde kosten                      8.290                     5.764  

Nog te ontvangen subsidie                      2.517                           -    

Overige overlopende activa                      6.197                     7.217  

                     17.004                   12.981  

 
 
6. Liquide middelen  

  
 

 31 december  31 december  

    2021  2020  

     €    €  

Bank                   219.940                 180.401  

Kas                          251                            5  

                   220.191                 180.406  

 
De liquide middelen staan vrij ter beschikking. 
 
 
7. Eigen vermogen      

31 december     
 

31 december      
2021  Dotatie 

 

Onttrekking 

 

2020      
 €    €  

 

 €  

 

 €  
Stichtingskapitaal 

   
                       45                           -                             -                            45  

Algemene reserve 
 

 7.1  
 

                57.619                   24.444                           -                     33.175  
Bestemmingsreserves 

 
 7.2  

 

                70.020                   24.444                           -                     45.576  

Totaal 
    

              127.684                   48.888                           -                     78.796  

 
7.1 Algemene reserve 
 
De algemene reserve is vrij besteedbaar.  
 
7.2 Bestemmingsreserves  

    31 december     
 

31 december  

    2021  Dotatie 

 

Onttrekking 

 

2020  

     €    €  

 

 €  

 

 €  

Reserve otoplastieken   7.2.1                     1.032                           -    

 

                        -    

 

                  1.032  

Reserve inrichting accommodatie   7.2.2                   60.351                   24.444  

 

                        -    

 

                35.907  

Reserve automatisering   7.2.3                     4.507                           -    

 

                        -    

 

                  4.507  

Reserve projecten   7.2.4                     4.130                           -    

 

                        -    

 

                  4.130  

                     70.020                   24.444  

 

                        -    

 

                45.576  

 
7.2.1 Bestemmingsreserve otoplastieken (gehoorbeschermers) 
 
MDH is wettelijk verplicht otoplastieken aan te schaffen voor alle medewerkers. Begin 2013 zijn 
gehoorbeschermers aangeschaft. Eens in de 3 à 4 jaar zullen nieuwe beschermers worden 
aangeschaft. Tevens zullen nieuwe medewerkers bij indiensttreding een gehoorbeschermer 
aangeboden krijgen. 
 
7.2.2 Bestemmingsreserve inrichting accommodatie 
 
Het bestuur heeft besloten een reserve te moeten vormen met betrekking tot de benodigde 
aanpassingen van de huidige locatie of het inrichten van de nieuwe accommodatie. De reserve is 
bestemd voor de aanschaf van inventaris, een bijdrage aan de benodigde verbouwingen en de 
aankleding van een toekomstbestendige accommodatie voor kunsteducatie. In 2021 wordt de helft 
van het resultaat gedoteerd aan deze reserve. 
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7.2.3 Bestemmingsreserve automatisering 
 
Reserve voor verbeteringen in de automatisering (hardware/software/inventaris) en de benodigde 
uren om deze verbeteringen te realiseren.  
 
7.2.4 Bestemmingsreserve projecten 
 
Reserve bedoeld om in te zetten op volgende projecten.  
 
 
8. Voorzieningen 
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:  

  31 december     
   

31 december  

  2021  Dotatie 

 

Onttrekking 

 

Vrijval 

 

2020  

   €    €  

 

 €  

 

 €  

 

 €  

Scholing                   14.608                     4.812  

 

                        -    

 

                 -5.595  

 

                15.391  

                   14.608                     4.812  

 

                        -    

 

                 -5.595  

 

                15.391  

 
De voorziening ‘scholing’ betreft een verplichting vanuit de CAO-kunsteducatie. Iedere werknemer 
heeft recht op een scholingsbudget van 0,5% van het bruto jaarloon of tenminste € 250,- per jaar,  
welk bedrag jaarlijks wordt gedoteerd aan deze voorziening. In het vijfde jaar vervalt het eerste jaar 
weer indien het budget niet is aangesproken. Dit wordt dan verwerkt als vrijval. Indien werknemers 
gebruik maken van hun budget, wordt dit onttrokken aan deze voorziening. Deze regeling is ingegaan 
per 1 juli 2015. 
 
 
9. Onderhanden projecten  

  
 

 31 december  31 december  

    2021  2020  

     €    €  

Cultuureducatie met Kwaliteit                    16.607                   10.461  

 
 
10. Kortlopende schulden 
 
10.1 Crediteuren  

  
 

 31 december  31 december  

    2021  2020  

     €    €  

Crediteuren                       8.287                   28.217  

        

10.2 Overige schulden en overlopende passiva 

    Ref.   31 december  31 december  

    2021  2020  

     €    €  

Belasting en premies sociale verzekeringen                   11.984                   12.854  

Te betalen omzetbelasting                      8.111                     1.900  

Overlopende passiva   10.2.1                   64.856                   66.464  

                     84.951                   81.218  

 
10.2.1 Overlopende passiva  

  
 

 31 december  31 december  

    2021  2020  

     €    €  

Vooruitontvangen lesgeld                    33.174                   40.765  

Nog te besteden subsidie                      6.269                           -    

Reservering vakantiegeld                    10.335                   10.476  

Te betalen accountantskosten                      8.000                     7.678  

Nog te ontvangen facturen                      7.146                     7.646  

Overige overlopende passiva                         -68                       -101       
                64.856                   66.464  
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11. Niet in de balans opgenomen verplichtingen  
 
MDH heeft een huurverplichting € 36.423,- per jaar (2022) voor de locatie aan het Veld 1. De huur 
wordt jaarlijks geïndexeerd.  
 
 
12. Bijdragen van cursisten, scholen en bedrijven 
 
12.1 Lesgelden      

2021  2020      
 €    €  

Lesgelden Muziek 
    

              196.909  
 

               205.743  

Lesgelden Dans 
    

                  2.629  
 

                      709  

Lesgelden Musical 
   

                  5.578  
 

                   3.068  

Bijdragen ABC netwerk 
   

                11.277  
 

                 14.139  

Overig bijdragen 
    

                  1.058  
 

                         -    
     

              217.451  
 

               223.660  

 
13. Subsidies 
 
13.1 Gemeente Heiloo      

2021  2020      
 €    €  

Subsidie exploitatie 
   

              332.019  
 

               320.263  

Compensatie huisvesting 
   

                        -    
 

                         -    

Oefenruimte jongeren 
   

                  3.500  
 

                   3.500  

ABC netwerk 
    

                  5.104  
 

                   5.024  

Incidentele subsidie 
   

                11.387  
 

                   4.500  
     

              352.010  
 

               333.287  

13.2 Overige subsidies      
2021  2020      

 €    €  
TOGS 

    
                        -    

 
                   4.000  

 

    
                        -    

 
                   4.000  

 
14. Sponsor- en fondsenwerving      

2021  2020      
 €    €  

Sponsoring en giften 
   

                     571  
 

                   1.000  

 

    
                     571  

 
                   1.000  

 
15. Diverse baten 

 
    

2021  2020      
 €    €  

Verhuur van ruimtes en materialen 

   
                  7.924  

 
                   4.322  

Plein C inzake CMK 

   
                12.905  

 
                   7.000  

Overige baten 

    
                     150  

 
                   2.152  

 

    
                20.979  

 
                 13.474  

 
16. Mutatie onderhanden projecten      

2021  2020      
 €    €  

Cultuureducatie met Kwaliteit 
   

                 -6.146  
 

                 14.183  

 

    
                 -6.146  

 
                 14.183  

 
Betreft het saldo van de afrekeningen CMK. Dit is gelijk aan de mutatie van de balanspositie van het 
onderhanden project CMK.  
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17. Lonen en salarissen      
2021  2020      

 €    €  
Lonen en salarissen 

   
              261.818  

 
               280.460  

Pensioenlasten 
    

                24.371  
 

                 24.556  

Sociale lasten 
    

                62.433  
 

                 59.886  

Medewerkers niet in loondienst 
   

                77.821  
 

                 81.473  

Overige personeelskosten 
   

                  8.121  
 

                 14.827  
     

              434.564  
 

               461.201  

Af:  
       

Ontvangen ziekengeld 
   

                        -    
 

                  -1.988  
     

              434.564  
 

               459.213  

 

17.1 Werknemers 
 
Per peildatum 31-12-2021 waren er 18 werknemers (4,79 FTE) in loondienst.  
(Per 31-12-2020: 20; 4,82 FTE). Verder verrichten 13 zzp’ers en één persoon op detacheringsbasis 
werkzaamheden voor de Stichting Muziek- en Dansschool Heiloo (exclusief de vakleerkrachten die we 
op zzp-basis inzetten voor CMK en ABC). 
 
 
18. Afschrijvingen op materiële vaste activa 
      

2021  2020      
 €    €  

Afschrijving op inventaris 
   

                     277  
 

                      189  

Afschrijving op computers 
   

                     757  
 

                   1.044  

Afschrijving op muziekinstrumenten 
   

                  1.197  
 

                   1.197  
     

                  2.231  
 

                   2.430  

 
 
19. Overige bedrijfskosten    

 Ref.  
 

2021  2020      
 €    €  

Huisvestingskosten 
   

                33.217  
 

                 45.846  

Algemene beheerskosten 
   

                37.941  
 

                 34.948  

Verkoopkosten 
    

                  6.639  
 

                   3.305  

Activiteitenkosten 
    

                18.689  
 

                 39.793  

Onderhoudskosten 
   

                  1.824  
 

                   1.164  
     

                98.310  
 

               125.055  

 

 
19.1 Accountantskosten      

2021  2020      
 €    €  

Honorarium accountant 
   

                  8.000  
 

                   7.678  

 
 
20. Financiële baten en lasten      

2021  2020      
 €    €  

Financiële baten 
    

                      -68  
 

                        17  

Af: Financiële lasten 
   

                     804  
 

                      643  
     

                    -872  
 

                     -625  

 
 
21. Buitengewone baten en lasten      

2021  2020      
 €    €  

Buitengewone baten en lasten 
   

                        -    
 

                         -    
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22. Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de in deze jaarrekening gepresenteerde 
cijfers. De coronacrisis waar Nederlands zich in 2022 nog steeds in bevindt is reeds toegelicht het 
directieverslag en in de continuïteitsparagraaf.  
 
 
 
23. Resultaatbestemming 

     
 Realisatie  

 
 Begroting  

 
 Realisatie  

Bestemming van het resultaat 
   

2021 
 

2021 
 

2020 
    

 €  
 

 €  
 

 €  

Mutatie bestemmingsreserves 
   

                24.444  
 

                        -    
 

                        -    

Mutatie bestemmingsfonds 
   

                        -    
 

                        -    
 

                        -    

Mutatie algemene reserve 
   

                24.444  
 

                     115  
 

                  2.281  
    

                48.888  
 

                     115  
 

                  2.281  

 
 
 

  


