
Kerngegevens jaarrekening Muziek Netwerk Salland 2018 
 
Statutaire naam: Stichting Muzieknetwerk Salland  
RISN/Fiscaalnummer: 8540 74 120  
Ons adres: Melisse 3  
Postcode: 8101 CZ  
Plaats: Raalte  
Telefoon: 06-41462221  
Email: info@muzieknetwerksalland.nl  
 

Onze doelstelling: Statutair 2014: de stichting stelt zich ten doel het aanschaffen, 
onderhouden en in eigendom beheren van muziekinstrumenten, alsmede 
het ter beschikking stellen, uitlenen en verhuren van deze 
muziekinstrumenten in het kader van het Sallandse projecten en 
activiteiten van culturele strekking in het bijzonder ter bevordering van de 
muzikale vorming en de belangstelling voor de muziek onder jeugdigen 
door het scheppen van gelegenheid voor leerlingen van het basis- en 
voortgezet onderwijs tot deelname aan muziekonderwijs en uitvoeringen in 
orkestverband, en in het bijzonder, doch niet uitsluitend, tot projecten en 
activiteiten, die worden uitgevoerd dan wel gesteund door de stichting 
Muzieknetwerk Salland, gevestigd te Raalte, en al hetgeen daarmee 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

Beleidsmatig: Meer en beter muziekonderwijs in de basisscholen; behoud en versterking 
van lokale muziekorganisaties  

ANBI-instelling: Muziek Netwerk Salland is door de belastingdienst erkend als anbi-
instelling.  

Ons beleidsplan: Visiedocument Toekomstmuziek 2016-2020 

Onze jaarstukken: Het jaarverslag 2018 is te vinden op onze website. Ook kan het bij de 
secretaris worden opgevraagd. 

 De volledige jaarrekening 2018 kan worden opgevraagd bij de secretaris. 
Muziek Netwerk Salland heeft de maken met geldstromen voor: 
a) boekjaren 
b) schooljaren 
c) projectperiodes.  

 

Hieronder de financiële kerngegevens 2018 



Staat van baten en lasten 2018  
 
Baten  
Bijdragen basisscholen in Introductielessen € 6.950,-- 
Bijdragen basisscholen in korte projecten € 32.267,-- 
Bijdragen basisscholen in Leerorkest € 91.906,-- 
Bijdragen basisscholen in muziekinstrumenten € 5.258,-- 
Bijdrage Hoftheater in kosten deskundigheidsbevordering € 3.000,-- 
Bijdrage gemeenten Raalte/Olst-Wijhe  € 14.500,-- 
Bijdrage Stg Welzijn Ouderen Olst/Wijhe € 2.050,-- 
Bijdrage provincie Overijssel/Rijnbrinkgroep € 19.630,-- 
Bijdrage derden  € 10.181,-- 
Totaal  € 185.742,-- 
 
Lasten  
Instrumenten € 985,-- 
Lesmateriaal € 0,-- 
Rijdend materieel € 0,-- 
Personeelskosten € 144.421,-- 
Vervoerskosten € 96,-- 
Onderhoudskosten € 0,-- 
Kantoor en algemene kosten € 7.213,-- 
Financiële baten € 195,-- 
Totaal € 152.910,-- 
 
Resultaat 2018 € 32.832,-- 
Totaal € 185.742,-- 
 
 
Balans 2018  
 
Activa 31-12-2018   Passiva 31-12-2018  
Debiteuren € 55.033 Best. Reserve € 19.621 
Rek.crt Bank  € 14.292 Vooruitontv. subsidie € 43.420 
Spaarrek Bank  € 31.181 Crediteuren € 4.633 
   Resultaat 2018 € 32.832 
Totaal € 100.506 Totaal  €. 100.506 


