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Vooraf 

 

Voor u ligt het geactualiseerde beleidsplan van Stichting Solatido voor 

de jaren 2018-2022. Het plan omvat een overzicht van de 

doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het 

beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI 

regeling en wordt  jaarlijks  geactualiseerd. 

Bij beschikking van de Belastingdienst van 17 juli 2014 is de Stichting 

vanaf 26 november 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende 

instelling (ANBI). 

Het bestuur van  Stichting Solatido. 
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1. Inleiding 

Stichting Solatido is een Stichting die zich inzet om muziekbeleving 

mogelijk te maken voor mensen met een beperking, mensen met 

niet aangeboren hersenletsel en ouderen (met dementie). 

De Stichting is gevestigd in Eemnes. De activiteiten vinden plaats in 

Eemnes en omgeving tot een straal van 20 km rondom Eemnes. 

 

2. Doel 

 

- De Stichting heeft ten doel: 

a. Het bevorderen van muziekbeleving door personen met een 

beperking; inhoudende muziek (leren) maken, luisteren en 

beleven voor (groepen) personen met: 

o een verstandelijke en/of lichamelijke beperking; 

o een niet aangeboren hersenletsel; 

o dementie; 

b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het 

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 

bevorderlijk kunnen zijn. 

Dit kan door optredens te organiseren in intramurale instellingen, 

zoals verpleeghuizen, instellingen en woonvormen voor 

verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, buurthuizen en 

verzorgingshuizen. 
 

Het gaat om het plezier wat mensen kunnen beleven door het 

horen en maken van muziek en/of het meezingen van liedjes. En 

door middel van muziek verbinding te leggen tussen mensen. 

Bij de Stichting staat het aanbieden van de muziekbeleving en de 

therapeutische werking daarvan voorop. 

 

De Stichting tracht haar doel te bereiken door: 

a. Het aanvragen van subsidiegelden bij gemeentes 

b. Het aanschrijven van fondsen (fondswerving) 

c. Giften en schenkingen 

d. Donaties 

e. Zich bekend te maken als Stichting in Eemnes en omgeving 
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f. De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten 

doel. 

 

3. Doelgroep 

 

- Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking 

- Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel 

- Ouderen met dementie 

Voor deze doelgroep geldt dat zij wat muziek betreft dezelfde 

behoeften hebben als mensen zonder een beperking of aandoening. 

Daarbij komt het gegeven dat waar woorden niet meer mogelijk zijn 

de muziek nog kan ‘spreken’. Mensen met dementie kunnen vaak 

oude liedjes nog woordelijk meezingen, terwijl zij niet meer in staat 

zijn om een gesprek te voeren. 

Ook bieden wij onze doelgroep de mogelijkheid om zelf een 

instrument vast te houden, te bespelen in welke vorm dan ook en te 

beleven. 

De Stichting zet zich in voor muzikale belevingen aan deze 

doelgroepen. 

 

4. Ontwikkeling 

Onze website is gegroeid naar (meer) volwassenheid en is een 

informatiebron voor alle geïnteresseerden. Transparantie over onze 

middelen en activiteiten is voor ons vanzelfsprekend. Ook op 

Facebook is de stichting actief. Zo werken we verder aan meer 

bekendheid van onze stichting.  

We zetten ons vooral in om via de juiste weg de nodige middelen 

binnen te krijgen. Naast de benodigde financiën, zoeken we ook 

naar muzikanten die namens de stichting optreden.  

We organiseren geen activiteiten als er geen financiële middelen 

beschikbaar zijn. Ook spannen we ons in om bekend te worden met 

subsidieregelingen en fondsen en met de wet- en regelgeving 

rondom schenkingen. 
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We hebben inmiddels een vrij vast programma aan jaarlijkse 

activiteiten opgebouwd en werken aan het onderhouden van onze 

contacten. 

Het organiseren van (meer) muziekbelevingen is afhankelijk van het 

verkrijgen van middelen (geld en muzikanten). 

5. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en 

contactgegevens 

Stichting Solatido is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 59324449 als Stichting Solatido, 

adres Meeuwiskamp 34, 3755 JN te Eemnes. Dit adres is ook het 

correspondentie adres. 

Het bestuur bestaat thans uit drie leden, waarvan twee leden 

woonachtig zijn in Eemnes en een lid is woonachtig in Hilversum. De 

Stichting is nog op zoek naar meer bestuursleden. Liefst één die de 

rol van voorzitter op zich wil nemen.  

Het fiscaal nummer van de Stichting is 8534 22 734. 

Jaarverslagen en activiteiten worden gepubliceerd op de website en 

kunnen door belangstellenden worden gedownload. 

De website van de stichting is: http://www.stichtingsolatido.nl.  

Contacten met de Stichting verlopen via het secretariaat: 

Sandra Meijer, info@stichtingsolatido.nl of  

Meeuwiskamp 34, 3755 JN Eemnes. 

 

 

http://www.stichtingsolatido.nl/
mailto:info@stichtingsolatido.nl

