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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 bestaan uit 4 bestuursleden, te weten:  

- Heerte Wiersma, voorzitter, 

- Sandra Meijer, secretaris, 

- Kees Meijer, penningmeester en 

- Henk van Onna, algemeen bestuurslid. 

 

Met dit bestuur streven wij de doelstellingen van stichting Solatido zo goed mogelijk binnen onze 

mogelijkheden na om 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 2020 heeft het bestuur slechts drie maal vergaderd, waarvan vanwege de coronamaatregelen 

tweemaal digitaal.  

 

Het jaar 2020 heeft, op de maand januari na, volledig in het teken gestaan van de coronapandemie. 

Deze pandemie heeft vooral zijn weerslag op de kwetsbaarheid van onze doelgroepen. 

Door de vergaande coronamaatregelen in de intramurale instellingen, waar onze doelgroepen zijn 

gehuisvest, heeft de stichting alleen in januari een muziekbeleving kunnen organiseren. 

 

Het bestuur heeft dan ook het jaar 2020 aangegrepen om zaken, zoals bestuurlijke 

verantwoordelijkheid (o.a. bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering), opdrachtverstrekking aan 

muzikanten (o.a. modelovereenkomst) en integriteit van bestuur, vrijwilligers en muziekdocenten 
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(o.a. notitie Preventie- en (integriteit)beleid, VOG-verklaringen, gedragscode) onder de loep te 

nemen.  

Voor wat betreft bestuurlijke verantwoordelijkheid is nog in het verslagjaar besloten om geen 

bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De stichting beschikt over een notariële akte 

(statuten) en kan bij aansprakelijkheid van haar bestuursleden en vrijwilligers een beroep doen op de 

vrijwilligersverzekering van de gemeente Eemnes. 

Ook is in het verslagjaar onderzoek gedaan naar het gedrag van de stichting als rechtspersoon, als 

ook naar het gedrag van de bestuursleden als natuurlijke personen van de stichting. Zowel voor de 

stichting als haar bestuursleden zijn verklaringen van goed gedrag (VOG-verklaringen) afgegeven. 

Van de overige zaken zijn de nodige concept-documenten opgesteld en in de eerste helft van 2021 

worden daarover besluiten genomen.  

 

Ook heeft het jaar 2020 voor een belangrijk deel bestaan uit het verkrijgen van financiële middelen 

voor het blijvend kunnen organiseren van activiteiten.  

In het verslagjaar heeft de stichting deel genomen aan de donatiecampagne “Help Nederland 
vooruit” van het ING Nederland fonds. De hoogte van de donatie is afhankelijk van het aantal op 
onze stichting uitgebrachte stemmen. Door de vele stemmen op onze stichting werden we verblijd 
met een donatie van € 2.000 uit dit ING Nederland Fonds. Het bestuur van de stichting bedankt deze 
donateur, maar zeker ook alle mensen die op onze stichting hebben gestemd. Dit steuntje in de rug 
helpt ons om onze doelstellingen te realiseren.  

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.  

Om meer diversiteit in ons muziekaanbod te krijgen is in het verslagjaar de nodige aandacht besteed 
aan het werven van muziekdocenten. Inmiddels zijn ook contacten gelegd met een muziekdocent. 
Het organiseren van een proef-workshop met deze docent kon vanwege de Corona nog niet 
plaatsvinden.    

Activiteiten 

Naast de hiervoor genoemde bestuurlijke activiteiten kon de stichting in het verslagjaar, zoals 

hiervoor gesteld, slechts één muziekbeleving organiseren. Deze muziekbeleving is in januari van het 

verslagjaar georganiseerd in het Naarderheem.  

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 een zeer 

geslaagde bijeenkomst. 

Bij de georganiseerde muziekbelevingen wordt o.a. ook gebruik gemaakt van door de stichting 

aangeschafte djembés en percussiemateriaal, bekostigd uit de ontvangen donaties. Met het 

percussiemateriaal, dat voor sommige mensen wat handzamer is, konden nog meer mensen actief 

mee doen. 

Zoals al eerder vermeld heeft het bestuur in het verslagjaar aan het werven van muziekdocenten de 

nodige tijd besteed. Zonder te kunnen beschikken over de gewenste muziekdocenten kan de 

stichting geen of gewenste muziekbijeenkomsten voor onze doelgroepen organiseren. Hoewel we 

erin geslaagd zijn inmiddels contacten te leggen met een muziekdocent blijkt dat het werven van 

muziekdocenten niet eenvoudig is en voortdurende aandacht nodig heeft. 
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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 

muziekdocent Abu Swaleh van Let’s play djembé. Ook kunnen we sinds vorig jaar weer een beroep 

doen op muziekdocent Mwajuma Kitano van de Djembégroep Nakupenda LeBiKa te Eemnes. Het 

bestuur kan voor de te organiseren muziekbelevingen djembé nu dan ook een beroep doen op beide 

docenten.  

In het verslagjaar is ook regelmatig (telefonisch) contact geweest met de instellingen om te vragen 

hoe de bewoners er qua coronabesmetting en – maatregelen voorstaan. En te bespreken of er 

mogelijkheden waren om toch iets voor onze doelgroepen te kunnen betekenen. Gezien de 

besmettingsrisico’s waren er helaas geen mogelijkheden.  

Jaarrekening 

De jaarrekening 2020 bestaat uit de rekening van lasten en baten en de balans per 31 december 

2020 en een toelichting. 

Rekening van lasten en baten 2020 
  

   Lasten Raming Werkelijk 

Bestuur  €           875   €       618,70  

Communicatie  €           130   €       128,00  

Algemeen  €        1.464   €       693,47  

Activiteiten doelgroepen  €        2.130   €       150,00  

      

Totale lasten  €        4.599   €    1.590,17  

      

Baten Raming  Werkelijk  

Bijdragen activiteiten  €           975   €         75,00  

Giften, schenkingen, donaties, sponsorbijdragen, 
subsidies en fondswerving  €        2.880   €    2.728,00  

Onttrekking reserve muziekinstrumenten  €           344   €              -    

      

Totale baten  €        4.199   €    2.803,00  

      

Resultaat (voordelig)  €          -400   €    1.212,83  

Toelichting 

De rekening van lasten en baten sluit met een positief resultaat van €  1.212,83. Dit positieve 
resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. 

Aan werkelijk ontvangen donaties is een bedrag ontvangen van € 2.000 van het ING Nederlandfonds.  

Aan giften en sponsorbijdragen is een bedrag verantwoord van € 728, bestaande uit de niet door de 
bestuursleden opgeëiste onkostenvergoedingen van in totaal € 600 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 drie in het verslagjaar gehouden vergaderingen van het bestuur is een bedrag uitgegeven van 
€ 18,70. 
 
Voor het digitaliseren van het logo van onze stichting is € 114,95 uitgegeven, voor de aanvraag van 
de VOG-verklaringen € 214,50 en voor de aanschaf van een tweetal rolbanners € 242. Aan 
bankkosten is een bedrag uitgegeven van € 122,02.  
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Voor de georganiseerde muziekactiviteit in januari van het verslagjaar is een bedrag van € 150 
uitgegeven, waar tegenover een bedrag van € 75 aan bijdrage is ontvangen van Het Naarderheem. 
Voor de vrijwilligers van de Djembégroep uit Eemnes zijn, ook mede vanwege de coronamaatregelen 
geen kosten gemaakt. 

Balans per 31-12-2020 
  

   Activa 31-12-2019 31-12-2020 

Rabobank  €        4.109,21   €             5.072,41  

Nog te ontvangen  €                 -     €                       -    

      

Totaal  €        4.109,21   €             5.072,41  

      

Passiva 31-12-2019 31-12-2020 

Eigen vermogen  €        2.599,56   €             3.812,39  

Reserve muziekinstrumenten  €        1.250,00   €             1.250,00  

Nog te betalen  €           259,65   €                  10,02  

      

Totaal  €        4.109,21   €             5.072,41  

 

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 € 3.812,39, de reserve muziekinstrumenten van €  1.250 en een nog 

te betalen bedrag van € 10,02 aan bankkosten over de maand december 2020. 

Tot slot 

We moeten helaas vaststellen dat de stichting in het verslagjaar door de Coronapandemie slechts 

één muziekbeleving voor onze doelgroepen heeft kunnen organiseren. Dit betekent overigens wel 

dat daardoor, maar zeker ook door de donatie van het ING Nederland fonds en de sponsorbijdrage 

van internetbedrijf Inter-IT bv, de stichting er financieel goed en gezond voor staat.    

Ook stellen we vast dat we daardoor in 2021 onze activiteiten kunnen voortzetten en 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.  

Overigens moeten we helaas vaststellen dat de pandemie ook in 2021 zijn schaduw vooruit werpt. 

Hoewel het vaccineren tegen de besmetting van het Coronavirus van onze kwetsbare deelnemers 

aan de muziekbelevingen en onze vrijwilligers op dit moment gestaag verloopt, hopen en 

verwachten wij niet eerder dan in de tweede helft van 2021 de organisatie van muziekbelevingen 

weer ter hand te kunnen nemen.  We houden hierover contact met de desbetreffende instellingen.  

Ook gaan we als bestuur in 2021 het in het verslagjaar voorbereidende werk voor preventie – en 

integriteitsbeleid afronden.  

Het bestuur van de stichting Solatido. 


