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Algemeen
De stichting Solatido is bij notariële akte van 26 november 2013 opgericht. En op 28 november 2013
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 5932449. Ook is
de domeinnaam van de stichting op 17 december 2013 vastgelegd. Voorts werd de stichting bij
beschikking van de Belastingdienst van 17 juli 2014, nummer 8534 22 734 vanaf de startdatum
aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door deze status zijn donaties, giften en
schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar geworden.
Doelstelling
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:
- een verstandelijke en/of lichamelijke beperking;
- een niet aangeboren hersenletsel;
- dementie;
b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Stichting Solatido organiseert daartoe optredens in intramurale instellingen, zoals verpleeghuizen,
instellingen en woonvormen voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, buurthuizen en
verzorgingshuizen.
Bestuurszaken
Het bestuur van de stichting heeft het eerste halfjaar van 2019 bestaan uit 3 bestuursleden. Tot ons
grote genoegen konden we in augustus, de al geruime tijd vacante functie van voorzitter, invullen en
bestaat het bestuur sindsdien uit 4 personen:
- Heerte Wiersma, voorzitter,
- Sandra Meijer, secretaris,
- Kees Meijer, penningmeester en
- Henk van Onna, algemeen bestuurslid.
Met dit bestuur verwachten wij nog beter de doelstellingen van stichting Solatido te kunnen
nastreven en zo nog meer te kunnen betekenen voor onze doelgroepen.
Het organiseren van muziekbelevingen in intramurale instellingen, zoals verpleeghuizen, instellingen
en woonvormen voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, buurthuizen en verzorgingshuizen
staat daarbij voorop.
In 2019 heeft het bestuur vijf maal vergaderd (inclusief een vergadering voor gesprekken met 3
sollicitanten voor de vacature van voorzitter).
Ook het jaar 2019 heeft voor een belangrijk deel bestaan uit het verkrijgen van financiële middelen
voor het organiseren van activiteiten. Ook aan het werven van muzikanten is de nodige tijd besteed.
In het verslagjaar werden we verblijd met een donatie van € 1.000 uit het Coöperatiefonds van
Rabobank Amersfoort-Eemland en met een donatie van € 1.250 van stichting Advisie Foundation te
Eemnes. Het bestuur van de stichting bedankt beide donateurs. Deze steuntjes in de rug helpen ons
om onze doelstellingen te verwezenlijken.
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We zijn blij dat we ook in het verslagjaar gesponsord zijn door Inter-IT B.V. uit Soest voor het
onderhoud en beheer van onze website.
Activiteiten
In het verslagjaar heeft de stichting in totaal tien (zes in 2018) muziekbelevingen georganiseerd.
Daarvan zijn vier workshops djembé bij verpleeghuis Vivium Naarderheem in Naarden georganiseerd.
Het Naarderheem is een verpleeghuis voor bewoners met dementie en voor bewoners met niet
aangeboren hersenletsel. Deze muziekbelevingen worden in groepen van niet meer dan 15 personen
gegeven. Zowel de bewoners als het verpleegkundig personeel waren lovend en vonden het zeer
geslaagde bijeenkomsten.
Drie workshops djembé zijn georganiseerd voor Sherpa cliënten, waarvan twee in het muziekcafé van
Sherpa Baarn en één in het kader van NL Doet in het Grand Café Bij Jooz, onderdeel van het
wijkcentrum St. Joseph te Hilversum. In dit Grand Café biedt Sherpa dagbesteding aan jongeren met
een (licht) verstandelijke beperking. Sherpa is een instelling voor mensen met een lichamelijke en/of
geestelijke beperking. De bewoners van deze instelling beleven deze muziekbelevingen met heel veel
plezier en enthousiasme.
Bij Amerpoort in Baarn zijn twee muziekbelevingen georganiseerd. Amerpoort is een instelling voor
mensen met een verstandelijke beperking. Per muziekbeleving worden twee vrij korte workshops
gegeven van een half uur voor niet meer dan 20 personen per workshop. Ook hier genoten de
bewoners volop!
En één muziekbeleving is georganiseerd bij Happy Home in Eemnes. Happy Home is een woongroep
van 16 jongeren met een verstandelijke beperking. Er is met volle overgave op onze djembés
getrommeld, meegedaan met onze percussie instrumenten en er is ook gezongen. Een zeer muzikale
en enthousiaste jongerengroep.
Bij de georganiseerde muziekbelevingen wordt o.a. ook gebruik gemaakt van door de stichting in het
verslagjaar aangeschafte djembés en percussiemateriaal, bekostigd uit de ontvangen donaties. De
aanvulling met percussiemateriaal is zeer goed bevallen. Met deze instrumentjes, die voor sommige
mensen wat handzamer zijn, konden nog meer mensen actief mee doen.
In het verslagjaar zijn nog meer verzoeken binnen gekomen om muziekbijeenkomsten te
organiseren. Echter het bestuur moet ook wel eens nee verkopen, omdat het verzoek niet past
binnen de doelstellingen en/of het werkgebied van de stichting.
Zoals al eerder vermeld heeft het bestuur in het verslagjaar aan het werven van muzikanten de
nodige tijd besteed. Zonder te kunnen beschikken over muzikanten kan de stichting geen
muziekbijeenkomsten voor onze doelgroepen organiseren. Het blijkt dat het werven van muzikanten
niet eenvoudig is en voortdurende aandacht nodig heeft.
Het bestuur is dan ook verheugd, al sinds de oprichting van de stichting, een blijvend beroep te
kunnen doen op de vrijwilligers van een Djembégroep uit Eemnes, onder de bezielende leiding van
Abu Swaleh van Let’s play djembé. De vorig jaar naar het buitenland vertrokken Mwajuma Kitano en
voormalig docent/leidster van de Djembégroep uit Eemnes is in de loop van het verslagjaar weer
terug gekomen. Het bestuur kan voor de te organiseren muziekbelevingen djembé nu dan ook een
beroep doen op beide docenten.
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Jaarrekening
De jaarrekening 2019 bestaat uit de rekening van lasten en baten en de balans per 31 december
2019 en een toelichting.
Rekening van lasten en baten 2019
Lasten
Bestuur
Communicatie
Algemeen
Activiteiten doelgroepen

€
€
€
€

Raming
875
130
2.370
2.130

Werkelijk
€
908,20
€
128,00
€ 1.942,27
€ 1.599,20

Totale lasten

€

5.505

Baten
Bijdragen activiteiten
Giften, schenkingen, donaties, sponsorbijdragen,
subsidies en fondswerving
Onttrekking reserve muziekinstrumenten

Raming
€
975

Werkelijk
€
825,00

€
€

2.880
1.250

€
€

3.178,00
906,00

Totale baten

€

5.105

€

4.909,00

Resultaat (voordelig)

€

-400

€

331,33

€

4.577,67

Toelichting
De rekening van lasten en baten sluit met een positief resultaat van € 331,33. Dit positieve resultaat
is toegevoegd aan het eigen vermogen.
Aan werkelijk ontvangen donaties is een bedrag ontvangen van € 2.250, bestaande uit € 1.000 van
het Rabobank Coöperatiefonds Amersfoort en Eemland en € 1.250 van de stichting Advisie
Foundation te Eemnes.
Aan giften en sponsorbijdragen is een bedrag verantwoord van € 928, bestaande uit de niet door de
bestuursleden opgeëiste onkostenvergoedingen van in totaal € 800 en het door het internetbedrijf
Inter-IT belangeloos uitvoeren van het onderhoud en beheer van onze website, waarmee een bedrag
gemoeid is van € 128.
Aan de vijf in het verslagjaar gehouden vergaderingen van het bestuur is een bedrag uitgegeven van
€ 108,20. Aan bankkosten is een bedrag uitgegeven van € 122,76.
Voor de aanschaf van 8 djembés en percussiemateriaal is een bedrag van € 906 uitgegeven. Dit
bedrag is gedekt door beschikking over de reserve muziekinstrumenten.
Voor de georganiseerde muziekactiviteiten is een bedrag van € 1.500 uitgegeven, waar tegenover
een bedrag van € 825 aan bijdragen is ontvangen van Sherpa, Het Naarderheem, Amerpoort en
Happy Home. Voor de vrijwilligers van de Djembégroep uit Eemnes is een bedrag uitgegeven van
€ 99,20.
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Balans per 31 december 2019
Activa
Rabobank
Nog te ontvangen

€
€

Totaal

€

Passiva
Eigen vermogen
Reserve muziekinstrumenten
Nog te betalen

€
€
€

Totaal

€

31-12-2018
31-12-2019
3.528,18 € 4.109,21
€
3.528,18

€

4.109,21

31-12-2018
31-12-2019
2.268,23 € 2.599,56
1.250,00 € 1.250,00
9,95 €
259,65
3.528,18

€

4.109,21

Toelichting
De activa of de bezittingen van de stichting bestaan uitsluitend uit het positieve saldo van de
bankrekening bij de Rabobank. De passiva of schulden van de stichting bestaan uit het eigen
vermogen van de stichting van € 2.599,56, de reserve muziekinstrumenten van € 1.250 en een nog
te betalen bedrag van € 259,65, bestaande uit bankkosten van € 10,45 over de maand december
2019, kosten van de workshop djembé van 1 november van € 150 en kosten voor de vrijwilligers van
de Djembégroepen uit Eemnes van € 99,20.
Tot slot
We mogen vaststellen dat de stichting door de donaties van het Rabobank Coöperatiefonds
Amersfoort en Eemland en de Stichting Advisie Foundation en de sponsorbijdrage van internetbedrijf
Inter-IT bv in staat is gesteld om een tiental activiteiten in het verslagjaar te organiseren voor onze
doelgroepen.
Ook stellen we vast dat we daardoor ook in 2020 onze activiteiten kunnen voortzetten en mogelijk
zelfs kunnen uitbreiden. Hieronder verstaan we ook verbreding van ons muziekaanbod met andere
soorten muziekbeleving. Cruciaal hierbij is wel het tijdig kunnen contracteren van voldoende
muzikanten. Voor de workshops djembé kunnen we in ieder geval beschikken over de vrijwilligers
van de Djembégroepen uit Eemnes en hun docenten.
Ook gaan we als bestuur in 2020 werk maken van preventie – en integriteitsbeleid. Als eerste stap
hiertoe worden zogenaamde VOG-verklaringen voor onze bestuursleden aangevraagd.
Het bestuur van de stichting Solatido.
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