
Naam: Stichting Klaterklanken

Nummer KvK: 000034347273

Adres

Telefoonnummer
Email adres info@klaterklanken.nl

Website (optioneel) https://www.klaterklanken.nl

RSIN:
Actief in sector Kunst en Cultuur
Actief in sector Onderwijs

In welke landen actief Nederland

Aantal medewekers Optioneel

Aantal vrijwilligers Optioneel

Statutair bestuur van de instelling

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid Christel Gouweleeuw,

Algemeen bestuurslid Idske Bakker

Overige informatie

bestuur (*) Dhr. Ran (voorzitter raad van Bestuur)

Doelgroepen (*)

(meerdere opties mogelijk)

X Algemeen publiek Natuurgebieden

Alleenstaande ouders Oceanen en zeeën 

Analfabeten Ouderen 

Chronisch zieken Patiënten

Dak- en thuislozen Slachtoffers van geweld

Dieren Slachtoffers van natuurrampen

Gedetineerden Slachtoffers van oorlog

Gelovigen Slachtoffers van seksueel misbruik

Gemeenschappen Jongeren Studenten

X Kinderen Verslaafden

Lhbtqi+ Vluchtelingen

Mensen met een beperking Milieu Vrouwen en meisjes

Milieu Werklozen

Minima Wildlife

Minderheden

* optioneel veld

Standaardformulier publicatieplicht

ANBI ALGEMEEN

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1           Algemeen (vervolg)

Doelstelling Statutaire 

doelstelling van de instelling. 

Wat wil de instelling bereiken?

Doelstelling van Stichting Klaterklanken is het organiseren, 

presenteren en produceren van klassieke muziek evenementen 

met veel jong talent voor een breed publiek 

Hoofdlijnen beleidsplan

De werkzaamheden van Stichting Klaterklanken bestaan uit:

* fondswerving

* organiseren van Festival Klaterklanken

* produceren van mini-producties (zogenoemde Miniatuurtjes)

door muziekvakstudenten die gepresenteerd worden op 

 Festival Klaterklanken.

Dit doet zij door fondsen en subsidies te werven bij vermogens-

fondsen, gemeentes, overheden en bedrijven. Daarnaast worden

er donaties geworven bij particulieren en zijn er inkomsten uit

 kaartverkoop voor Festival Klaterklanken.

Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url 

in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit 

formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden verricht 

de instelling? Wanneer worden 

welke werkzaamheden 

uitgevoerd? En hoe dragen die 

bij aan het realiseren van de 

doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 

inkomsten?
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1           Algemeen (vervolg)

De geworven financieen worden besteed aan de organisatiekosten

van Festival Klaterklanken.

Url van het beleidsplan

Vul de link in waar het beleidsplan 

te vinden is.

Beloningsbeleid Voor de inzet van medewerkers (oa het bestuur) wordt er 

conform de CAO een  vergoeding afgesproken en

uitbetaald. 

De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding voor gedane 

werkzaamheden. 

Activiteitenverslag

Url van het activiteiten- verslag. 

Vul de link in waar het 

activiteitenverslag te vinden is.

https://www.klaterklanken.nl/wp-

content/uploads/2022/06/Activiteitenverslag_stichtingKlaterklanken20

21.pdf

Op welke manier en aan welke 

doelen worden de verkregen 

inkomsten besteed? Als uw 

instelling vermogen aanhoudt, 

vul dan in waar en op welke 

manier dit vermogen wordt 

aangehouden (bijvoor- beeld 

spaarrekening, beleggingen etc).

Beloningsbeleid voor het 

statutaire bestuur, voor de leden 

van het beleidsbepalend orgaan 

en voor het personeel 

(bijvoorbeeld CAO of 

salarisregeling).

Noem de activiteiten die zijn 

uitgevoerd. Of vul bij de 

volgende vraag de url in naar 

het activiteitenverslag, of de url 

naar het jaarrekening als daarin 

de activiteiten van het 

betreffende boekjaar duidelijk 

zijn beschreven.
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2     Balans

Balansdatum 31-12- 2021

Actief 2021 2020 Passief 2021 2020

Contuiniteitsreserve 0 0
Immateriële vaste activa 0 0 Bestemmingsreserve 0 0
Materiële vaste activa 0 0 Herwaarderingsreserve 0 0
Financieel vaste activa 0 0 Overige reserve 4.951 1.797

Subtotaal 0 0 Subtotaal 4.951 1.797

Voorraden 0 0 Bestemmingsfondsen 0 0
Vorderingen en overlopende activa 2.623 0 Voorzieningen 0 0
Effecten 0 0 Lang lopende  schulden 0 0
Liquide middelen 5.346 7.891 Kort lopende schulden 3.018 6.094

Totaal 7.969 7.891 Totaal 7.969 7.891

Toelichting Geef hier een toelichting bij de balans of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen.
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3     Staat van Baten en lasten

2021 2020

BATEN

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 

en/of diensten (omzet) 34.305 778

Baten van subsidie van overheden 15.500 0

Baten van andere instellingen zonder winststreven 0 0

Overige subsidies 78.289 8.000

Baten van subsidies 128.094 8.778

Baten sponsorbijdragen 0 0

Giften en donaties van particulieren 0 0

Nalatenschappen 0 0

Bijdragen van loterijinstellingen 0 0

Overige giften 0 0

Giften 0 0

Financile baten 0 0

Overige baten 0 0

Som van de Baten 128.094 8.778

LASTEN

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs) 0 0

Verstrekte subsidies 0 0

Aankopen en verwervingen 0 0

Communicatiekosten 12.508 2.833

Personeelskosten 82.977 9.816

Huisvestingskosten 0 0

Afschrijvingen 0 0

Financiel lasten 0 0

Overige lasten 29.454 2.939

Som van de lasten 124.940       15.589           

Saldo van Baten en lasten 3.155 -6.811
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De baten bestaan uit ontvangen bijdragen door middel van:

- Kaartverkoop

- subsidies van overheden

Url van de jaarrekening. Vul 

de link in naar de 

jaarrekening als u deze ook 

hebt gepubiceerd

3     Staat van Baten en lasten (vervolg)

Toelichting Geef hier een 

toelichting bij de staat van 

baten en lasten of vul de url 

naar de jaarrekening in als 

hier een toelichting in is 

opgenomen - fondsenwerving; ontvangen financiële ondersteuning van diverse 

fondsen;

De bestedingen aan doelstellingen bestaan uit kosten communicatie, 

personeel (musici en personeel organisatie)en productionele 

en administratieve kosten ten behoeve van Festival Klaterklanken. 
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