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Gegevens van de stichting
Adres:

Bergweg 133B
3037 EE Rotterdam

KvK nummer:

77071174

RSIN nummer:

860890739

Bestuursleden:

Lynn Schuurs (voorzitter)
Kaylee Laurens (secretaris)
Jacques Seegers (penningmeester)

Website:

www.fratsenproducties.nl

Datum goedkeuring jaarrekening:

13 juni 2022

Balans
12/31/2021
€

12/31/2020
€

Liquide middelen

1.000,27

8.346,30

Totaal Activa

1.000,27

8.346,30

Activa

Passiva
Reserves en Fondsen
Bestemmingsfondsen projecten
- Balkon Sjanson
- Memory Lane
- Visions
Totaal Bestemmingsfondsen projecten
Overige reserves
Totaal Passiva

0
211,93
1.056,90

23,43
3.940,09
4.369,03
1.268,83
-268,56

8.332,55
13,75

1.000,27

8.346,30

Staat van Baten en Lasten
Werkelijk
2021
€

Werkelijk
2020
€

Baten
Subsidies van overheden
Baten van andere organisaties
zonder winststreven
Giften
Ingebracht door oprichters

0,00

8.929,03

0,00
1.338,37
200,00

9.335,00
0,00
136,52

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling

1.538,37

18.400,55

Lasten
Besteed aan doelstellingen
- Balkon Sjanson
- Memory Lane
- Visions

0,00
3.728,16
3.312,13

1.531,57
8.394,91
5,00

Wervingskosten
Kosten Beheer en Administratie

7.040,29
30,00
1.814,11

9.931,48
66,00
56,77

Totaal Lasten

8.884,40

10.054,25

-7.346,03

8.346,30

Saldo van Baten en Lasten

Bestemming Saldo van Baten en Lasten
Bestemmingsfondsen projecten
- Balkon Sjanson
- Memory Lane
- Visions
Totaal naar Bestemmingsfondsen
Naar Algemene Reserve
Totaal Bestemming Saldo van Baten en Lasten

0
-3.728,16
-3.312,13

23,43
3.940,09
4.369,03
-7.040,29

8.332,55

-305,74

13,75

-7.346,03

8.346,30

Algemene toelichting
Activiteiten
Het bevorderen van muziekparticipatie, waar bij de programmering van activiteiten van de stichting
een transparante indeling in een drietal productsoorten wordt gehanteerd.

Algemene grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende
instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije
beschikking aan de stichting.

Reserves en fondsen
Algemene reserve
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit
bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden
besteed.

Bestemmingsfondsen
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een speciﬁeke besteding is gegeven wordt dit
deel aangemerkt als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar
de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit
geoormerkte baten die nog niet volledig aan de betreffende doelstelling zijn besteed.

Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

Baten
Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord
als baten.
Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Toelichting op de Balans
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de betreffende
doelstellingen zijn besteed.
2021 wordt afgesloten met een negatieve algemene reserve van € 268.56. Deze zal in 2022 worden
aangevuld. Er wordt op toegezien, dat er in de toekomst geen negatieve algemene reserve meer zal
ontstaan.

Toelichting op de staat van baten en lasten
Ratio’s

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding / totaal baten)
Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding /totaal lasten)
Kosten eigen fondsenwerving /baten eigen fondsenwerving
Kosten beheer & administratie/totaal lasten

Werkelijk
2021

Werkelijk
2020

457,6%
79,2%
2,0%
20,4%

54,0%
98,8%
0,4%
0,6%

Toelichting
De bestuursleden, zijnde de leden van het statutair bestuursorgaan, ontvangen geen bezoldiging
voor hun werkzaamheden en ontvangen geen vergoeding voor gemaakte kosten.
De stichting heeft geen werknemers in dienst.
De dagelijkse leiding van de stichting en de uitvoering van alle werkzaamheden van de stichting zijn
in handen van het team, bestaande uit: Pleuni Seegers, algemeen directeur, en Eva Sierksma, zakelijk
leider.
Zij ontvangen hiervoor geen salaris.
Wel vindt vergoeding plaats voor uitgevoerde werkzaamheden voor specifieke projecten. Hierover
wordt verantwoording afgelegd aan de verstrekkers van de subsidies en fondsen voor deze
projecten.
In 2021 zijn voor deze projectwerkzaamheden de volgende bedragen uitbetaald:
Pleuni Seegers - € 1.050,00
Eva Sierksma - € 1.050,00
De eigen inbreng in de stichting door Pleuni en Eva, in de vorm van gewerkte uren als vrijwilliger,
komt in 2021 neer op € 17.600,00. Dit is berekend tegen een uurtarief van € 25,00.
In 2021 heeft de stichting een klein kantoortje in Rotterdam gehuurd en opgeknapt. De kosten voor
het opknappen en voor inventaris hebben de teamleden volledig voor hun rekening genomen. De
huurkosten van het kantoor voor de periode 1 april 2021 tot 31 december bedroegen € 1.545.44 en
zijn verantwoord onder Kosten Beheer en Administratie.

Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar
vergadering op: 13 juni 2022.
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening. Daarom
ontbreekt een controleverklaring van een onafhankelijke accountant.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van
baten en lasten
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is
opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de
resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming
is opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Het totaal aan giften en eigen inbreng van de oprichters bleek in 2021 niet toereikend te zijn om de
huurkosten van het kantoor mee te financieren. Daarom is begin 2022 besloten om de huur van het
kantoor per 1 mei 2022 op te zeggen. De teamleden zullen hun werkzaamheden voor de stichting
vanuit huis voortzetten.
Zoals vermeld onder Toelichting op de Balans, zal de in 2021 ontstane negatieve algemene reserve in
2022 worden aangevuld.

