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Stichting Wishful Music Education

Aan het bestuur van 

Stichting Wishful Music Education

Hongarenburg 261

2591 VM den Haag

Rotterdam, 21 februari 2022

Geacht bestuur,

Hiermee rapporteren wij u omtrent de uitkomst van onze werkzaamheden, die wij ingevolge uw 

opdracht tot samenstelling van de jaarrekening van de stichting met betrekking tot het 

boekjaar 2021 hebben verricht.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting 

Wishful Music Education samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de hierop 

gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met

betrekking tot de samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit verzamelen, verwerken, rubriceren en

samenvatten van financiële gegevens.

Algemeen

De stichting is op 23 december 2019 opgericht.  Doelstelling van de stichting betreft:

Het verrijken van het culturele aanbod in Nederland en wel door het produceren en uitvoeren

van muziekvoorstellingen voor kinderen en het stimuleren van kwalitatief muziekonderwijs op

basisscholen.

Fiscale positie

De stichting is belastingplichtig voor de omzetbelasting. 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest

Hoogachtend

RAAK Belastingadviseurs BV

Drs. K.S.W. Giesen

2



Stichting Wishful Music Education

Balans 
per 31-12-2021

Activa Passiva

31-12-21 31-12-20 31-12-21 31-12-20

€ € € €

Materiële vaste activa -            -            Vermogen 18.923   10.294   

Kortlopende vorderingen 34.924   9.384    Kortlopende schulden 31.570   500        

Liquide middelen 15.569   1.410    

50.493   10.794   50.493   10.794   
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Stichting Wishful Music Education

Winst- en verliesrekening

2021 2020

€ €

Omzet 100.496 27.256    

Lasten

Projectkosten 90.691   22.467    

Afschrijvingen -        412         

Overige kosten 1.092    1.410      

91.783   24.289    

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -83        -83         

Nettoresultaat 8.630    2.883      

4



Stichting Wishful Music Education

Toelichting balans

Activa

31-12-21 31-12-20

€ €

Kortlopende vorderingen

Debiteuren -        9.384    

Nog te ontvangen subsidies 22.500  -       

Omzetbelasting 2021 12.424  -       

34.924  9.384    

Liquide middelen

Rabobank 1335.39.121 15.569  1.410    

Passiva

31-12-21 31-12-20

€ €

Vermogen

stand per 01-01 10.294 7.410    

Resultaat 8.630   2.883   

stand per 31-12 18.923 10.294 

Kortlopende schulden

Crediteuren 31.070 -       

Te betalen adm kosten 500      500      

31.570 500      
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Stichting Wishful Music Education

Toelichting behorende tot de jaarrekening

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Waarderingsgrondslagen voor de balans

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op

historische kosten.

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Met

aanwijsbare risico's en verplichtingen wordt rekening gehouden in de vorm van voorzieningen.

Waarderingsgrondslagen voor de resultaatbepaling

Bij het bepalen van het resultaat worden opbrengsten en kosten toegerekend aan het verslagjaar

waarop zij betrekking hebben.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met lineair

berekende afschrijvingen, gebaseerd op geschatte economische levensduur. 

Vorderingen

De vorderingen op handelsdebiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een

voorziening van het risico van oninbaarheid, welke op individuele basis is bepaald.

Overige activa en passiva

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Op

vorderingen wordt eventueel een voorziening in mindering gebracht.

Resultaat

De resultaatbepaling vloeit voort uit de hiervoor genoemde waarderingsgrondslag en vindt plaats op

basis van historische kosten.

De resultatenberekening heeft betrekking op de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december

2021.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het

verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de kosten welke direct samenhangen met de onder de

netto-omzet begrepen geleverde goederen en diensten.

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden berekend over de aanschafwaarde. De in de loop van een jaar verrichte

investeringen worden naar tijdsgelang afgeschreven. De afschrijvingen worden gecorrigeerd met bij

desinvestering van activa gerealiseerde boekresultaten.
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Stichting Wishful Singing

Toelichting resultatenrekening

Baten

2020 2019

€ €

Omzet

Omzet muzieklessen btw vrijgesteld 22.996   27.256   

Omzet subsidies (private fondsen) 77.500   -            

100.496 27.256   
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Stichting Wishful Music Education

Toelichting resultatenrekening

Lasten

2021 2020

€ €

Projectkosten

Muzieklessen basisscholen 21.726   22.467    

Zing je Sterk 68.965   -         

90.691   22.467    

Produktiekosten

Kleine aanschaf -        313        

Verkoopkosten

Reclame/website 335        599        

Kantoorkosten

Overige kantoorkosten 149        -             

Algemene kosten

Administratiekosten 590        490        

Abonnementen 16          -         

Overige algemene kosten 2            8            

608        498        

Financiële baten en lasten

2021 2020

€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 83-          83-          
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Stichting Wishful Music Education

Toelichting projectkosten

2021 2020

€ €

Muzieklessen basisscholen

Inhuur leerkrachten 19.236   19.640   

Inhuur schoolkoor 197        608        

Inhuur kerstviering 730        1.025     

Reiskostenvergoeding 1.347     1.149     

Verschil 126        -         

Artistieke werkzaamheden 90          -         

Instrumenten - lesmateriaal -         46          

21.726   22.467   

9



Stichting Wishful Music Education

Toelichting projectkosten (II)

Zing je Sterk

2021

€

Omzet

Bijdrage private fondsen 77.500   

Produktiekosten

Zangdocent volwassenen 20.932    

Video opnames lesmateriaal 1.750      

Ontwikkelingskosten 22.500    

Projectleider 12.234    

PR-medewerker 263         

Artistieke werkzaamheden 2.295      

Projectmedewerker 7.671      

Overige projectkosten 713         

68.357    

Overige kosten

Relatiegeschenken 48          

Kantoorbenodigdheden 512         

Portokosten 29           

Overige algemene kosten 19           

608         

Projectresultaat 8.535     
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Stichting Wishful Music Education

OMZETBELASTING 2021

Omzet BTW hoog

Omzet BTW laag

-          

Voorbelasting 12.424 

Saldo 12.424- 

-          

te betalen/te vorderen 12.424- 

Aangifte Omzetbelasting 2021

Omzet Omzet Omzet btw btw BTW

hoog laag EU 21% 9% ICP voorbelast subtotaal saldo

1e kw -          -            -            -            -           

2e kw -          -            -            -            -           

3e kw -          -            3.058     -3.058    -3.058   

4e kw -          -            9.366     -9.366    -9.366   

-          -            -          -             -          -        12.424   -12.424  -12.424 

Nog te betalen/te vorderen: 0         
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Stichting Wishful Music Education

Overige

Geldmiddelen

De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door;

- Inkomsten uit activtiteiten van de stichting;

- subsidies en giften;

- schenkingen, erfstellingen en legaten;

- alle andere wettelijke inkomsten.

Boekjaar

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar en loopt van 1-1-2021 tot en met 31-12-2021.

Bestemming resultaat

Aan het bestuur is voorgesteld het resultaat over 2021 ad  € 8.630  toe te voegen

aan het eigen vermogen van de stichting.

Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

Penningmeester Bevoegd bestuurder
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