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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

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?

Hoofdlijnen beleidsplan
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)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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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.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	0: Stichting Leerorkest Nederland
	13: M.A. de Souza, directeur bestuurder
	5: www.leerorkest.nl
	15: 
	2: Hofgeest 139, 1102 EG Amsterdam
	4_EM: directie@leerorkest.nl
	14: 
	16: 
	17: 
	10: Nederland en Nederlandse Antillen
	1_KVK: 34230741
	11_A4: 8
	12_A4: 48
	7: [Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 814916168
	3_TEL: 0206968371
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Jongeren
	30: Kinderen
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Minderheden
	35: Minima
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: Het Leerorkest werkt met een Raad van Toezicht
	51_ML: De stichting heeft ten doel: 
a. het bevorderen van de belangstelling voor de muziek en de muzikale 
vorming van jeugdigen, in het bijzonder door: 
— het bieden van gelegenheid voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs tot deelname aan gezamenlijk muziekonderwijs en muziekuitvoeringen, door het organiseren van lessen, repetities en 
uitvoeringen in groeps- en orkestverband, in het bijzonder op het gebied 
van de instrumentale muziek, maar tevens met gebruikmaking van zang, 
ritmiek en algemene muzikale vorming; 
— de ontwikkeling, vervaardiging en verspreiding van lesmethoden en -materiaal, composities en arrangementen en van andere expertise ten behoeve van muziekonderwijs en —uitvoeringen in de hiervoor bedoelde zin; en 
— het stimuleren, adviseren en ondersteunen van projecten en activiteiten 
van derden met een vergelijkbaar doel; en 
b. het verrichten van a11e verdere handelingen die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
	53_ML: Het Leerorkest organiseert muzieklessen op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. De lessen worden gegeven door professionele musici. De kinderen werken toe naar een uitvoering in concertvorm en repeteren daar ook voor. Buiten schooltijd zijn er wijktalentorkesten, waar de kinderen zich verder kunnen ontwikkelen op muzikaal vlak. Met haar activiteiten wil het Leerorkest kinderen uit met name achterstandswijken betere ontwikkelkansen geven en daarmee een kans op een betere toekomst geven. Naast het leren spelen van een muziekinstrument, leren de kinderen ook in een orkest samen te spelen. De lessen hebben dan ook een sterk sociaal-pedagogisch karakter. Door het faciliteren van optredens buiten de school en de vertrouwde omgeving leren de kinderen een deel van de maatschappij kennen waar ze anders niet zo gauw zouden komen. Concerten en uitvoeringen zijn regelmatig in het weekend. Lesmaterialen zoals lesbrieven, bladmuziek, methodeboekjes en begeleidingsmuziek worden ontwikkeld door het Expertisecentrum van het Leerorkest en online belangeloos ter beschikking gesteld. [Zie svp beleidsplan via deze URL: https://www.leerorkest.nl/wp-content/uploads/2022/06/Beleidsplan-St-Leerorkest-2022-2024.pdf ]
	54_ML: Het Leerorkest verkrijgt haar inkomsten uit subsidies (gemeente Amsterdam en Ministerie van Justitie en Veiligheid), private fondsen, sponsoring en particuliere donaties.

[Zie svp beleidsplan via deze URL: https://www.leerorkest.nl/wp-content/uploads/2022/06/Beleidsplan-St-Leerorkest-2022-2024.pdf ]
	56_ML: Directeur-bestuurder is de heer M.A. de Souza; hij ontvangt salaris conform CAO Kunsteducatie en valt binnen de normen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publike sector (WNT).

De overige medewerkers ontvangen salaris conform de CAO Kunsteducatie.

De Raad van Toezicht ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. 
	57_ML: URL naar activiteitenverslag 2021 
https://www.leerorkest.nl/wp-content/uploads/2022/07/2021-Bestuursverslag-en-jaarrekening-Leerorkest.pdf
	55_ML: De inkomsten worden besteed aan 
- het bekostigen van docenten en dirigenten voor de muzieklessen en het organiseren daarvan in Amsterdam, alsmede; 
- aan het ontwikkelen van kennis en lesmaterialen via het Expertisecentrum en aan sociaal-pedagogische activiteiten voor leerlingen en hun ouders / verzorgers, en; 
- het Leerorkest adviseert en ondersteunt de oprichting en organisatie van Leerorkesten en vergelijkbare organisaties in het Koninkrijk.  

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft subsidie verstrekt voor het ondersteunen van de Leerorkesten op de Caribische Eilanden.
	56: 
	_MLT: https://www.leerorkest.nl/wp-content/uploads/2022/06/Beleidsplan-St-Leerorkest-2022-2024.pdf 
	knop: 

	57: 
	_MLT: https://www.leerorkest.nl/wp-content/uploads/2022/07/2021-Bestuursverslag-en-jaarrekening-Leerorkest.pdf
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 7726
	6_GT: 428027
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 143303
	4_GT: 7726
	9_GT: 571330
	10_GT: 579056

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 7726
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 422271
	4_GT: 149059
	10_GT: 579056
	5_GT: 156785

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 10682
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 383758
	4_GT: 64385
	10_GT: 458825
	5_GT: 75067

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 10682
	6_GT: 224669
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 223474
	4_GT: 10682
	9_GT: 448143
	10_GT: 458825

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: https://www.leerorkest.nl/wp-content/uploads/2022/07/2021-Bestuursverslag-en-jaarrekening-Leerorkest.pdf

	3: 
	1: 
	1_A7: 
	2_A7: 1053406
	3_A7: 230472
	4_A7: 
	5_A7: 1283878
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 5080
	11_A7: 5080
	12_A7: 
	13_A7: 97505
	14_A7: 1386463
	15_A7: 
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 155444
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 697
	25_A7: 81718
	23_A7: 1148604
	24_A7: 1304745

	2: 
	1_A7: 
	2_A7: 761629
	3_A7: 348872
	4_A7: 
	5_A7: 1110501
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 74304
	11_A7: 74304
	12_A7: 
	13_A7: 109964
	14_A7: 1294769
	15_A7: 
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 127005
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 509
	25_A7: 5709
	23_A7: 1161546
	24_A7: 1289060

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: https://www.leerorkest.nl/wp-content/uploads/2022/07/2021-Bestuursverslag-en-jaarrekening-Leerorkest.pdf
	JV: 
	_MLT: https://www.leerorkest.nl/wp-content/uploads/2022/07/2021-Bestuursverslag-en-jaarrekening-Leerorkest.pdf

	knop: 




