
 

 

1. Officiële naam 
 

Statutaire naam: Stichting De Vrolijke Noot (handelsregisternummer 34265080) 
De officiële naam stemt overeen met de publiek bekende naam.  
 
 
2. RSIN (fiscaal nummer) 
 

817514387 
 
 
3. Contactgegevens 
 

Bezoekadres/postadres:  
Wagnerkade 85, 2102CV Heemstede Telefoonnummer: +31 06 - 1679 9188 
E-mailadres: info@stichtingdevrolijkenoot.nl 
 
 
4. Doelstelling 
 

Het door het organiseren en/of het (mede) doen uitvoeren van muzikale projecten en 
evenementen bereiken, includeren en verbinden van diverse groepen in onze 
samenleving in de verschillende omgevingen zoals zorg en zorginstellingen 
(waaronder begrepen maar niet beperkt tot verpleeghuizen, ziekenhuizen, 
psychiatrische instellingen en medisch kinderdagverblijven), alsmede het verrichten 
van sociaal, educatief en maatschappelijk cultureel werk via muzikale projecten en 
evenementen, alles in de ruimste zin van het woord. 
 
 
5. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 
 

Streven is de financiering en de bemensing van de activiteiten te borgen en verder te 
versterken. Daartoe wordt de scope van de te benaderen fondsen verruimd zodat 
fondsen voor ernstig meervoudig gehandicapten meer in beeld komen. Tevens wordt 
er gestreefd naar uitbreiding van het vrijwilligersbestand.  
De zichtbaarheid op de sociale media zal aangepakt worden zodat de Stichting beter 
vindbaar en zichtbaar wordt.  
Er wordt gestreefd naar 50- 75 muzikale optredens per jaar. 
 
6. Bestuurssamenstelling en samenstelling Raad van Toezicht 
 

Pool, Maria Francisca Johanna (directeur-bestuurder) 
Oosterbaan, Joan Christiana (voorzitter Raad van Toezicht)  
Reijl, Adrianus Cornelis (lid Raad van Toezicht) 
Baar, de Dominique Gosewina Cornelia (lid Raad van Toezicht) 
De Raad van Toezicht doet haar werk onbezoldigd. 
 
 



 

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten 
 

Stichting De Vrolijke Noot heeft over het jaar 2019 49 muziekprojecten uitgevoerd. 
Een uitgebreide beschrijving is te vinden in het jaarverslag 2019 van de Stichting en 
die treft u aan op de website. 
 
 
9. Financiële verantwoording 

Balans per 31 december 2019 
 

 
  

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018   PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018 
        

Materiële vaste activa 
                 

468  
                 

876    Bestemmingsreserve 
           

15.338  
              

13.645  

     Bestemmingsfondsen 
           

24.950  
           

12.050  

     Resultaat boekjaar 
              

2.109             4.163  

     totaal reserves 
           

42.397  
           

29.858  
        

Debiteuren 
                 

650                400    Crediteuren 
                     

-    
                     

-    

Overige vorderingen 
                     

-                  -    Kortlopende schulden 
                     

250                 -  
        

Liquide middelen 
           

41.529  
           

28.582       
        

TOTAAL ACTIVA 
           

42.647  
           

29.858    TOTAAL PASSIVA 
           

42.647  
           

29.858  



 

 
 

Resultatenrekening van 1 januari tot en met 31 december 2019   
   
 2019 2018 
Baten   

- baten van organisaties zonder winststreven 32.245 
        

42.866  

- baten van particulieren 1.402 
           

1.843  

Som van de geworven baten 33.647 
        

44.709  

   

- baten als tegenprestatie voor de levering van diensten 1.425 
           

6.349  

- overige baten 20 
                

20  

Som van de baten 35.092 
        

51.078  

   
Lasten   

Besteed aan doelstelling 29.980 
        

42.645  

Wervingskosten 55 
              

806  

Kosten beheer en administratie 2.369 
           

2.642  

Kosten afschrijving vaste activa 408 
              

698  

Som van de lasten 32.812 
        

46.791  

   

Saldo vóór financiële baten en lasten 2280 
           

4.287  

   

Saldo financiële baten en lasten 171 
             -

124  

   

Saldo van baten en lasten 2.109 
           

4.163  

 
 
Een nadere toelichting op de cijfers is te vinden  is te vinden in de Jaarrekening 2019 
van de Stichting en die treft u aan op de website. 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.  
 


