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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 in 2017 bestaan uit 3 bestuursleden. De bestuursfunctie van
voorzitter is nog steeds vacant.
Ook het jaar 2017 heeft voor een belangrijk deel bestaan uit het verkrijgen van financiële middelen
voor het organiseren van activiteiten en het zoeken naar muzikanten voor onze doelgroepen.
In het verslagjaar werden we verblijd met een donatie van € 2.000 uit het ING Nederland Fonds. De
hoogte van deze donatie was afhankelijk van het aantal op onze stichting uitgebrachte stemmen. Het
bestuur van de stichting bedankt allen die een stem op de stichting hebben uitgebracht en het ING
Nederland Fonds die hiermee ons een lekker steuntje in de rug heeft gegeven om onze doelstelling
te helpen verwezenlijken.
Een delegatie van het bestuur heeft positieve gesprekken gevoerd met verschillende muzikanten.
Aan de hand van aanvragen van intramurale instellingen bezien we de mogelijkheden voor welke
activiteiten deze muzikanten kunnen worden ingezet.
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 opnieuw een drietal bij Sherpa Baarn in het muziekcafé
gehouden workshops Djembé georganiseerd. Sherpa is een instelling voor mensen met een
lichamelijke en/of geestelijke beperking. De bewoners van deze instelling beleven deze workshops
met heel veel plezier en enthousiasme. Vanwege de grote belangstelling moest zelfs worden
uitgeweken naar een grotere ruimte.
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In februari heeft de stichting voor bewoners met dementie en voor bewoners met niet aangeboren
hersenletsel een experiment met djembés georganiseerd op de revalidatieafdeling van verpleeghuis
Het Naarderheem in Naarden. Zowel de bewoners als het verpleegkundig personeel en de artsen
waren zeer enthousiast. Slaan op de djembé levert een positieve bijdrage aan het revalidatieproces.
In juni heeft de stichting een djembéworkshop georganiseerd voor bewoners van Wooninitiatief
Happy Home. Happy Home biedt woonruimte aan zestien jongeren met een verstandelijke
beperking. Van de teamleider hebben we vernomen dat de 13 deelnemende bewoners en hun
begeleiders met veel plezier terugkijken op deze workshop.
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.
In het verslagjaar heeft een delegatie van het bestuur voor het werven van muzikanten wederom
gesprekken gevoerd met verschillende muzikanten. 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
Mwajuma Kitano.
In februari is een gesprek met een accordeonist in positieve zin verlopen. Zo nodig kan op hem een
beroep worden gedaan.
Jaarrekening
De jaarrekening 2017 bestaat uit de rekening van lasten en baten en de balans per 31 december
2017 en een toelichting.
Rekening van lasten en baten 2017 van de stichting Solatido
Lasten
Bestuur
Communicatie
Algemeen
Activiteiten doelgroepen

€
€
€
€

Raming
820
130
1.400
1.200

Totale lasten

€

3.550

Baten

Raming

Werkelijk
€
180,00
€
128,00
€
141,28
€
550,00
€

999,28

Werkelijk

Giften, schenkingen, donaties, sponsorbijdragen,
subsidies en fondswerving

€

3.550

€

3.109,30

Totale baten

€

3.550

€

3.109,30

Resultaat (voordelig)

€

€

2.110,02

-

Toelichting
De rekening van lasten en baten sluit met een positief resultaat van € 2.110,02. Dit positief resultaat
is toegevoegd aan het eigen vermogen.
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Aan werkelijk ontvangen donaties is een bedrag ontvangen van € 2.000 van het ING Nederland
Fonds. Het bestuur had de stichting aangemeld en was tot grote vreugde door een jury genomineerd
om mee te doen aan de actie “Help Nederland vooruit”.
Verder is een bedrag van € 130,88 aan werkelijke bankkosten en een bedrag van € 10,40 voor
bespreking met een muzikant uitgegeven.
Voor de georganiseerde muziekactiviteiten is een bedrag van € 550 uitgegeven, waar tegenover een
bedrag van € 350 aan bijdragen is ontvangen van Sherpa, Happy Home en Het Naarderheem.
Tegenover de overige verantwoorde uitgaven van € 308 - bestaande uit onkostenvergoeding van de
drie bestuursleden van € 150, vergaderkosten van € 30 en onderhoud- en beheerkosten voor de
website van de stichting van € 128 - staat een verantwoord bedrag aan schenkingen van € 180 en
sponsorbijdrage van het internetbedrijf Inter-IT bv van € 128. Deze schenkingen en sponsorbijdrage
zijn ontstaan doordat de overige verantwoorde uitgaven niet door de desbetreffende bestuursleden
en het internetbedrijf Inter-IT bv worden opgeëist, maar in de vorm van een schenking en een
sponsorbijdrage aan de stichting worden gelaten.
Balans per 31 december 2017
Activa
Rabobank
Nog te ontvangen

€
€

Totaal

€

Passiva
Eigen vermogen
Vooruit ontvangen
Nog te betalen

€
€
€

Totaal

€

31-12-2016
31-12-2017
956,53 € 2.690,50
75,00 €
1.031,53

€

2.690,50

31-12-2016
31-12-2017
569,58 € 2.679,60
451,30 €
10,65 €
10,90
1.031,53

€

2.690,50

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 € 2.679.60 en een nog te betalen post bankkosten van € 10,90 over de
maand december 2017. De op de balans per 31 december 2016 opgenomen post “Vooruit
ontvangen” betreft de niet teruggevorderde restant-donatie van het Fonds Verstandelijk
Gehandicapten, welke in het verslagjaar als donatie in de rekening van lasten en baten is
verantwoord.
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Tot slot
We mogen vaststellen dat de stichting door de sponsorbijdrage van het ING Nederland Fonds en de
sponsorbijdrage van internetbedrijf Inter-IT bv in staat is gesteld om een vijftal activiteiten in het
verslagjaar te organiseren voor onze doelgroep met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
Ook stellen we vast dat in 2018 deze activiteiten kunnen worden voortgezet en – mede door de
sponsorbijdrage van het ING Nederland Fonds – zelfs kunnen worden uitgebreid, ook voor onze
andere doelgroepen. Cruciaal hierbij is de beschikbaarheid van voldoende middelen, zoals het
kunnen contracteren van voldoende muzikanten.
Het bestuur van de stichting Solatido.
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