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Inleiding
2018 is het tweede volledige boekjaar van de Stichting Muziekschool Goedhart (SMG). Het doel dat
wij onszelf als stichting gesteld hebben is om SMG financieel onafhankelijk van donaties te kunnen
laten voortbestaan gedurende dit gehele boekjaar. Dit wil zeggen dat de verhuur van zowel de
lesruimte als wel de oefenruimte genoeg zou moeten kunnen opbrengen om de kosten van de
stichting te dekken.
In essentie zijn we in dit streven geslaagd war e het niet dat er urgent een vervangende piano moest
orden aangeschaft en de muziekschool op het terrein van de verhuurder heeft moeten verhuizen. Dit
heeft en negatieve impact om de cijfers van SMG gehad van iets meer dan € 2000,= gehad. Zie ook
verderop in dit financieel jaarverslag.
Algemeen
Gedurende 2018 is er een verandering in de persoonlijke situatie van de verhuurder ontstaan
waardoor het noodzakelijk werd de muziekschool op het terrein van het ene naar het ander pand te
verhuizen. Dit heeft geleid tot een onvoorziene kostenpost van circa € 1100,=.
In 2018 zijn vooral Jesse (gitaar, zand, drum) en Peter (piano) als leraren actief geweest voor SMG
maar zijn ook Danny (piano & zang) en Wisse toegetreden tot de lerarenpool. De muziekschool heeft
tevens een vervangende piano en een oefendrumstel aangeschaft. Helaas heeft op de valreep Jesse
aangegeven niet langer met SMG verbonden te willen zijn, aangezien hij de grootste huurder van de
muziekschool was en tevens de ruimte boven de muziekschool huurde zal de impact van dit vertrek
groot zijn.
Activiteiten
Zoals geformuleerd in de doelstellingen van SMG is onze eerste zorg het beschikbaar houden van
betaalbaar muziekonderwijs in de kernen Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk. Om dit
doel te berieken verhuurd SMG meerdere volledig uitgeruste muziekinstrcutie lokalen aan diverse
muziekleraren. Op dit moment kan men bij SMG terecht voor piano, orgel, gitaar, basgitaar, drum en
zangles.
Naast de muziekinstructie lokalen verhuurd SMG ook nog een oefenruimte, voorzien van back-line,
aan bandjes. Deze ruimte wordt in principe in blokken van drie uur verhuurd en is vooral bedoeld om
beginnende bandjes een ruimte te bieden die betaalbaar is, voorzien van de meest elementaire
benodigdheden en laagdrempelig is.
Hiernaast organiseert SMG ook met regelmaat activitieiten voor zwakkeren of mensen die wat
minder aandacht krijgen in onze huidige maatschappij. Zo heeft SMG ook in 2017 muziekuitvoeringen
georganiseerd in bejaardenhuizen, activiteiten georganiseerd ten behoeve van vluchtelingen
etcetera. Een actueel overzicht van de georganiseerde activiteiten is op de website van SMG te
vinden.
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Jaarverslag SMG 2017
Hieronder vind u zowel het winst en verlies overzicht voor 2018 alsmede de balans van SMG.

Winst & Verlies SMG 01-01 2018 t/m 31-12 2018
Omschrijving
Huur Muziekschool & Oefenruimtes
Vervanging & Onderhoud Instrumenten
Verhuzing en verbouwing muziekschool
Bestuur & Organisatie
Verhuur Muziekschool & Oefenruimtes
Donaties
Exploitatie resultaat

Verlies
€ 4.200,00
€ 1.372,29
€ 1.182,40
€ 461,28

-€ 1.574,48
€ 5.641,49

Winst

€ 4.841,49
€ 800,00
€ 5.641,49

Balans SMG 01-01 2018 t/m 31-12 2018
Omschrijving
Muziekinstrumenten
Afschrijving Muziekinstrumenten
Kas
Bank
Saldo Exploitatie 2018
Ontvangen Donaties 2018
Kapitaal

Activa
€ 8.000,00
€ 50,00
€ 8.147,75

€ 16.197,75

Passiva
€ 1.000,00

-€ 1.574,48
€ 1.597,50
€ 15.174,73
€ 16.197,75

In de begroting voor 2018 van SMG was geen rekening gehouden met een exploitatieverlies.
Vanwege de onvoorziene verbouwing van de muziekschool alsmede de aanschaf van een piano en
oefendrumstel (af te schrijven over meerder jaren) is het netto exploitatie resultaat toch negatief
uitgevallen. Vanwege het vertrek van Jesse als leraar (inclusief zijn leerlingen) is de toekomst van
SMG onzeker en zal de financiële toestand van SMG nauwlettend in de gaten moeten worden
gehouden.
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