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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten
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	0: Stichting Instrumentendepot Leerorkest
	13: M.A. de Souza, directeur-bestuurder
	5: https://www.leerorkest.nl/instrumentendepot
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	6_RSIN: 815650693
	3_TEL: 0206968371
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	30: Kinderen
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Minderheden
	35: Minima
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
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	49: Off
	50: Off
	18_ML: Raad van Toezicht is toezichthoudend orgaan
	51_ML: Het Instrumentendepot Leerorkest heeft ten doel: 

a. Het bevorderen van de belangstelling voor de muziek en de muzikale vorming van jeugdigen, door het verwerven, onderhouden, beheren en ter beschikking stellen van muziekinstrumenten ten behoeve van projecten en activiteiten die als doel hebben leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs gelegenheid te bieden tot deelname aan gezamenlijk instrumentaal muziekonderwijs en muziekuitvoeringen, in het bijzonder, maar zich niet beperkende tot, de projecten en activiteiten ten bate waarvan Stichting Leerorkest Nederland, gevestigd te Amsterdam, werkzaam is of haar steun aan verleent; en

b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
	53_ML: De Stichting leent muziekinstrumenten uit aan kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs zodat zij muziekles krijgen en neemt zo een belangrijke drempel weg. 
Het Instrumentendepot werkt veelal met gedoneerde instrumenten die worden gedoneerd vanuit het hele land: Instrumenten worden opgehaald bij de gevers, opgestuurd naar het antwoordnummer of afgegeven in Amsterdam. 
De instrumenten worden nagekeken en zo nodig in eigen beheer opgeknapt. Na registratie zijn de instrumenten beschikbaar voor uitleen aan leerlingen op basisscholen voor gebruik tijdens de muzieklessen (binnenschools en buitenschools). Indien de leerlingen daarom vragen, kunnen de instrumenten ook geleend worden om thuis te oefenen. De uitleen gebeurt vrijwel altijd via de school. Wanneer een kind les heeft via een jeugd- of jongerenfonds, is ook individuele uitleen mogelijk.
Hoewel de Stichting in eerste instantie in het leven is geroepen ten behoeve van Stichting Leerorkest, worden er instrumenten uitgeleend en verhuurd aan instellingen met eenzelfde doelstelling als het Leerorkest. Het betreft zoveel mogelijk kinderen uit kwetsbare inkomensgroepen. De werkzaamheden worden op werkdagen uitgevoerd, bij bijzondere gelegenheden in het weekend. (zie svp tevens: beleidsplan)
	54_ML: De Stichting verkrijgt haar inkomsten uit donaties en inkomsten uit de bruikleen 
van instrumenten.

Daarnaast ontvangt het Instrumentendepot donaties in natura (instrumenten en benodigdheden). 

(zie svp teven: beleidsplan)
	56_ML: Directeur-bestuurder is de heer M.A. de Souza; hij ontvangt salaris vanuit Stichting Muziekcentrum Zuidoost. Het salaris is conform CAO Kunsteducatie en valt binnen de normen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publike sector (WNT).

De overige medewerkers ontvangen salaris vanuit Stichting Leerorkest, conform de CAO Kunsteducatie.

De Raad van Toezicht geniet geen beloning voor haar werkzaamheden. 
	57_ML: Graag verwijzen wij naar het jaarverslag 2021: 

https://leerorkest.nl/wp-content/uploads/2022/10/JV2021_Instrumentendepot_FIN_web.pdf 


De activiteiten in 2021 waren onder meer (het uitgebreider jaarverslag met foto's wordt nog gepubliceerd):
- In 2021 werden ruim 1.700 instrumenten opgeknapt en speelklaar gemaakt. Naar schatting hebben ruim 5.000 leerlingen op een van deze instrument gespeeld.
- Het Instrumentendepot biedt een creatieve en vruchtbare werkervaringsplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, studenten en vrijwilligers.
- Eind mei 2021 heeft het Instrumentendepot meegedaan aan "NL DOET": de werkruimtes zijn opgeknapt en de transportbus kreeg een grote poetsbeurt.
- In september 2021 heeft het Rijdend Atelier voor het eerst na corona een workshop verzorgd voor medewerkers en leerlingen van het Leerorkest Doetinchem.
- In oktober 2021 is een zending van ruim 100 instrumenten gereed gemaakt voor verzending naar het Leerorkest Aruba. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid steunt de Leerorkesten op de ABC Eilanden.
- Het aantal instrumenten steeg in 2021 aanzienlijk: van 9.175 in 2020 naar 9.843 in 2021. Het Instrumentendepot ontving veel nieuwe instrumenten, maar heeft ook instrumenten moeten afschrijven. 
	55_ML: De inkomsten worden besteed voor de aanschaf van nieuwe onderdelen voor onderhoud en reparatie van de instrumenten, voor de inleen van de werkmeesters en aan de huur voor de werkateliers in Amsterdam Oost. Ons vermogen bestaat vrijwel volledig uit muziekinstrumenten, een bestelbus en inventaris zoals gereedschap en werkbanken. 
Onderdeel van de missie van het Instrumentendepot is het overdragen van kennis over onderhoud en reparatie van muziekinstrumenten. Het Rijdend Atelier, een "werkplaats op wielen" verzorgt sinds 2019 workshops in het land. Het doel hiervan is vrijwilligers in het land, te betrekken bij het onderhoud van de muziekinstrumenten van het lokale Leerorkest. Dit komt de beschikbaarheid van de instrumenten ten goede en het enthousiasme van vrijwilligers versterkt het lokale draagvlak voor muziekeducatie. Tegelijkertijd zorgt het voor efficiënter onderhoud.
	56: 
	_MLT: URL https://www.leerorkest.nl/wp-content/uploads/2022/06/2022-Beleidsplan-Instrumentendepot-Leerorkest-2022.pdf
	knop: 

	57: 
	_MLT: https://leerorkest.nl/wp-content/uploads/2022/10/JV2021_Instrumentendepot_FIN_web.pdf 
	knop: 
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	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 1293984
	6_GT: 110293
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 89284
	4_GT: 1293984
	9_GT: 199577
	10_GT: 1493561

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 185890
	8_GT: 61694
	2_GT: 1046400
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 293237
	4_GT: -93660
	10_GT: 1493561
	5_GT: 952740

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 32990
	8_GT: 71666
	2_GT: 1151044
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 190645
	4_GT: -112474
	10_GT: 1333871
	5_GT: 1038570

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 1255700
	6_GT: 64654
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 13517
	4_GT: 1255700
	9_GT: 78171
	10_GT: 1333871

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: De materiele vaste activa is toegenomen vanwege het feit dat de investeringen (inclusief gedoneerde instrumenten) hoger waren dan de afschrijvingen in 2021. 

De vorderingen en overlopende activa namen toe vanwege de nog te ontvangen bedragen inzake coronasteun. 

In 2021 is er geld ontvangen welke bestemt was voor de aanschaf van instrumenten hierdoor is de bestemmingsfonds sterk toegenomen tov 2020.

De overige schulden namen toe vanwege vooruitontvangen baten. 

	3: 
	1: 
	1_A7: 
	2_A7: 88946
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 88946
	6_A7: 
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	8_A7: 
	9_A7: 
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	12_A7: 
	13_A7: 
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	15_A7: 
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 14076
	20_A7: 61586
	21_A7: 227903
	22_A7: 289
	25_A7: -93130
	23_A7: 280593
	24_A7: 584447

	2: 
	1_A7: 
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 0
	6_A7: 
	7_A7: 227261
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 231798
	11_A7: 459059
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 459059
	15_A7: 
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 46360
	20_A7: 63808
	21_A7: 227207
	22_A7: 285
	25_A7: -147290
	23_A7: 268689
	24_A7: 606349

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: Ook dit jaar had de coronacrisis grote impact op de organisatie van het Instrumentendepot. Vanwege de coronarichtlijnen voor veilige afstanden op de werkvloer was er een groot deel van het jaar niet genoeg ruimte voor alle vrijwilligers. Sommige vrijwilligers kozen ervoor tijdelijk te stoppen met hun werk. Gelukkig konden we rekenen op steun en begrip van alle betrokkenen. Met de nodige aanpassingen kon uiteindelijk toch een flinke groep vrijwilligers op onze ateliers blijven werken. Door hun grote inzet en met de inzet van onze medewerkers is veel werk verzet.

Desalniettemin waren de baten in 2021 hoger dan in 2020. De reden hiervoor is enerzijds de bijdragen inzake coronasteun welke deels werd teniet gedaan door de lagere opbrengsten vanuit donaties en giften. 

Daarnaast kwamen de personeelskosten ook lager uit in vergelijking met 2020 vanwege minder inzet in verband met de coronacrisis.  De overige lasten namen wel toe vanwege hogere kosten instrumentenbeheer in verband met extra reparaties en extra schoonmaken van instrumenten. 

De collectie muziekinstrumenten van het Instrumentendepot steeg in 2021 ook aanzienlijk ten opzichte van 2020 vanwege de vele donaties van instrumenten.

Het uiteindelijke exploitatieresultaat van de Stichting was weliswaar negatief maar beter dan in 2020 en beter dan begroot. 
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