Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Musicians Without Borders

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 1 0 7 0 6 1

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

Tolhuisweg 1, 1031 CL, Amsterdam

Telefoonnummer

0 2 0 3 3 0 5 0 1 2

E-mailadres

info@mwb.ngo

Website (*)

www.musicianswithoutborders.org

RSIN (**)

8 0 9 3 8 4 3 2 2

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Rwanda, Kosovo, N. Macedonië, El Salvador, Jordanië, Palestina, Bosnië, Nederland

Aantal medewerkers (*)

7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Laïla Abid

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De Stichting heeft een Raad van Toezicht. De overige leden zijn: Pieter de Nooij;
Bertus Borgers; Heba El-Kholy; Eduard Nazarski; Charmayne Sijm; Leslie Snider

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De doelstellingen van de Stichting zijn:
a. Het overbruggen van etnische, religieuze en ideologische verschillen tussen
mensen en bevolkingsgroepen door middel van muziek;
b. het genereren van steun voor het gebruik van muziek voor en door mensen
getroffen door oorlog en conflict;
c. het geven van educatie, training en consult betreffende de kracht van muziek bij
(trauma)verwerking en verbroedering aan musici, muziekdocenten, psychosociale
hulpverleners, vredeswerkers en ontwikkelingswerkers;
d. het vergroten van het maatschappelijke bewustzijn door het geven van
voorlichting over de situatie van mensen in post-conflictgebieden en de kracht
van muziek bij traumaverwerking en verbroedering;
e. het tot stand brengen van ontmoetingen tussen musici en anderen om kennis en
ervaring uit te wisselen;
f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

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?

Ter bevordering van die doelstellingen implementeert de Stichting muziekprojecten en
-activiteiten (muziekprogramma’s, trainingen, conferenties en evenementen), eventueel
in samenwerking met andere organisaties met gelijksoortige waarden en
doelstellingen. Deze projecten en activiteiten worden gedurende het gehele jaar
uitgevoerd, op meerdere locaties in post-conflictlanden evenals in locaties in Europa
waar vluchtelingen worden opgevangen. De projecten en activiteiten van de Stichting
dienen mensen, in het bijzonder kinderen, jongeren, vrouwen, en muzikanten van alle
achtergronden en genders, die leven in of gevlucht zijn uit (post-)conflictlanden
wereldwijd.
Daarnaast verricht de Stichting activeiten ter vergroting van de bewustwording omtrent
de rol die muziek kan spelen in het bevorderen van welzijn en mensenrechten in
post-conflictgebieden. Deze activiteiten vinden gedurende het gehele jaar plaats over
de gehele wereld, d.m.v. participatie in conferenties alsmede door
bewustwordingscampagnes.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Stichting verkrijgt haar inkomsten uit schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies,
contributies voor projecten (grants), en donaties, alsmede andere verkrijgingen,
waaronder begrepen opbrengsten uit eigen activiteiten en verkopen.
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Algemeen (vervolg)
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).

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

De inkomsten worden besteedt ter bevordering van de doelstellingen van de Stichting
als omschreven in de statuten (zie hierboven).
Ter bevordering van die doelstellingen implementeert de Stichting projecten en
activiteiten (muziekprogramma’s, trainingen, conferenties en evenementen), eventueel
in samenwerking met andere organisaties met gelijksoortige waarden en
doelstellingen. Projecten kunnen van lange of korte termijn zijn. Langlopende projecten
zijn gekoppeld aan doelstellingen die sociaal-maatschappelijke verandering
bevorderen.
Resterend vermogen wordt aangehouden in de bankrekeningen (betaal- en
spaarrekeningen)

https://www.musicianswithoutborders.org/wp-content/uploads/20
20/02/2020-2022-MWB-Strategic-Plan.pdf

Open

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

De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van
de leden van de raad van bestuur geschiedt door de raad van toezicht. Het salaris en
de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur hebben
betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de leden van de raad van bestuur met
de stichting. Leden van de raad van bestuur ontvangen in hun hoedanigheid van lid
van de raad van bestuur van de stichting dan ook geen bezoldiging, middellijk noch
onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de
ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.
Alle aan de leden van de raad van bestuur betaalde vergoedingen worden als zodanig
in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.
De stichting is niet aangesloten bij een cao, maar aanvaardt in beginsel de richtlijnen
van de CAO Welzijn als norm voor de vaststelling van salarissen.

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.

Zie link naar het jaarverslag van 2020 hieronder.

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

https://www.musicianswithoutborders.org/wp-content/uploads/20
21/06/Annual-report-Musicians-Without-Borders-2020.pdf

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

54.537

€

+
€

323.320

+
€

390.853

Totaal

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

390.853

€

40.000

30.000

€
144.362

€

+

115.346

+

€

184.362

€

145.346

Bestemmingsfondsen

€

86.061

€

162.570

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

120.430

Totaal

€

390.853

385.850

+
€

€

62.530

€
336.316

31-12-2019 (*)

+
€

385.850

€

77.934

€

385.850

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

122.973

€

160.420

Baten van bedrijven

€

12.000

€

32.641

Baten van loterijinstellingen

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

459.862

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

122.973

+

€

118.793

€

41.627

€

+

€
€

239.207

€

154

€

572.472

800.023

€

1.004.894

€

19.735

€

59.391

Overige baten

€

2.000

€

1.371

Som van de baten

€

821.758

€

1.065.656

205.188

+

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

Voorlichting en bewustwording

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

Onderzoek

€

Evangelisatie en zending

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

Lobby en belangenbehartiging

€

2019 (*)

€

627.053

746.618

€
€

115.145

81.045

€
€

5.476

19.352

€
€

13.411

56.094

€

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

761.085

€

903.109

Wervingskosten

€

53.297

€

76.367

Kosten beheer en administratie

€

44.868

€

40.526

Som van de lasten

€

859.250

€

1.020.002

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

391.838

€

390.261

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

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.

+

€
-37.492

€

45.654

De cijfers voor 2020 zijn niet finaal: de Stichting is op het moment van schrijven (juni
2021) in afwachting van de finale accountantsverklaring.

https://www.musicianswithoutborders.org/wp-content/uploads/20
20/06/MWB-Financial-Report-2019.pdf

Open

+

