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Voorwoord

Voor u ligt het financieel jaarverslag van Stichting Groev. Groev zet zich in voor aansprekend en

toegankelijk muziekonderwijs voor mensen met een verstandelijke beperking. Groev opereert hiervoor

op het snijvlak tussen zorg en muziekeducatie en organiseert Groev Bands als vrijetijdsbesteding en

workshops voor scholen in het speciaal onderwijs en zorginstellingen. Door de invloed van het corona

virus was 2021 een roerig jaar met als gevolg een andere omzet dan vooraf begroot. Desondanks hebben

we het jaar goed afgesloten en is de financiële status van Stichting Groev gezond.

Astrid van Driel

Penningmeester

Levi Westra

Voorzitter

www.stichtinggroev.nl
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1. Balans 2021

Debet 01/01/2021 31/12/2021 Credit 01/01/2021 31/12/2021
Betaalrekening € 0 € 10.443,07 Eigen vermogen € 0 € 0
Debiteuren € 0 € 361,44 Reserveringen € 0 € 4.584,90

Crediteuren € 0 € 2.420,03

Resultaat € 3.799,58

Totaal € 0 € 10.804,51 Totaal € 0 € 10.804,51

1.1 Toelichting Balans

Stichting Groev is opgericht in september 2020. Door omstandigheden werd er uiteindelijk in januari 2021 een rekening toegekend door de ABN

Amro. Hierdoor is de stichting het jaar begonnen met een saldo van €0,00. Resultaat uit de kleine hoeveelheid activiteiten in het najaar van 2020

is verschoven naar het boekjaar 2021.

De stichting heeft € 3.799,58 aan resultaat behaald in 2021. Dit bedrag wordt gebruikt voor het opbouwen van het eigen vermogen van Stichting

Groev, om de missie van de stichting op langere termijn te kunnen waarborgen. In 2022 zal het financiële beleid van Stichting Groev verder

worden uitgewerkt, waarin duidelijke doelstellingen zullen worden opgenomen rondom het eigen vermogen van de stichting en het opbouwen

van reserveringen voor onder andere het aanschaf en onderhoud van instrumenten en andere bedrijfsmiddelen.

www.stichtinggroev.nl



6

2. Resultatenrekening 2021

Inkomsten Uitgaven
Groev Bands € 5.253,97 Organisatie € 1.423,50
Workshops € 17.409,72 Boodschappen € 238,81
Fondsen € 2.500,00 Huur € 1.722,50
Donaties € 647,00 Personeel € 11.798,48
Overig € 1.499,90 Vervoer € 585,95

Investering muziekinstrumenten € 2.433,99
Reserveringen € 4.584,90
Oninbare facturen € 722,88

Resultaat € 3.799,58

Totaal € 27.310,59 Totaal € 27.310,59

www.stichtinggroev.nl
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2.1 Toelichting resultatenrekening: inkomsten

De inkomsten van Groev komen voornamelijk uit de Groev Bands en de workshops. Door de invloed van

het corona virus zijn de Groev Bands in september gestart en hebben deze minder omzet opgeleverd dan

verwacht. De focus heeft in het begin van het jaar voornamelijk gelegen op het organiseren van

workshops en ‘Het Liedjes Loket’. De workshops hebben daarom iets meer omzet opgeleverd dan

verwacht.

Stichting Groev zet donaties en fondsen in om projecten te organiseren of muziekinstrumenten aan te

schaffen. In 2021 heeft Groev met een bijdrage van het DeltaPort Donatiefonds een nieuwe digitale

piano en een mobiel geluidssysteem aangeschaft.

Voor de inkomsten uit donaties is nog geen bestemming gevonden, dit bedrag wordt gereserveerd om

later in te zetten voor een bedrijfsmiddel of activiteit die bijdraagt aan het doel van Stichting Groev.

De inkomsten onder ‘Overig’ bestaan uit een BTW teruggave over de periode september t/m december

2020. Dit bedrag is gereserveerd voor de aanschaf van nieuwe instrumenten.

2.2 Toelichting resultatenrekening: uitgaven

De kosten die vallen onder ‘organisatie’ zijn gemaakt voor onder meer het telefoon abonnement, de

website, de kosten van het administratiekantoor, de bijdrage aan de branchevereniging en portokosten.

Met ‘boodschappen’ worden de kosten die gemaakt worden voor het dineren en lunchen met de Groev

Bands of boodschappen die gedaan worden voor een concert op ander openbaar toegankelijk

evenement georganiseerd door Groev.

Het bedrag dat als ‘huur’ is aangemerkt is een totaalsom van de vergoeding die Groev moet betalen voor

het gebruik van de theaterzaal in het ProNovaCollege in Schiedam. Groev hoeft alleen een vergoeding af

te dragen voor de momenten dat de ruimte daadwerkelijk gebruikt wordt.

Onder de kosten voor ‘personeel’ vallen met name de lonen inclusief vakantiegeld, belastingafdracht en

pensioen opbouw. In het begin van 2021 is er verloond op basis van facturen in een freelance betrekking

met de muziekdocenten.

De kostenpost voor ‘vervoer’ zijn laag omdat Groev geen eigen auto’s in bezit heeft. De bus die gebruikt

wordt staat op naam van Levi Westra (bestuurder en muziekdocent). Er is een kilometervergoeding van

€0,19 cent per gereden kilometer beschikbaar.

Onder ‘investering muziekinstrumenten’ valt de uitgave die is gedaan bij muziekhandel Key-Music in

Rotterdam met de bijdrage van het DeltaPort Donatiefonds voor de aanschaf van een digitale piano en

een mobiel geluidssysteem.

www.stichtinggroev.nl
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Onder ‘reserveringen’ vallen uitgaven die tijdens de opstartfase van Groev zijn voorgeschoten door

bestuursleden. Ook zijn er gelden gereserveerd voor een project dat in 2021 is gefactureerd en in 2022

zal plaatsvinden.

Onder ‘oninbare facturen’ vallen drie facturen voor zorg die in september 2021 is opgestart onder een,

zo achteraf bleek, niet geldige zorgovereenkomst. Deze fout werd in 2022 ontdekt en kon niet meer

hersteld worden.

Onder ‘resultaat’ valt het bedrag dat is opgebouwd als reserve om tegenvallende resultaten of situaties

te kunnen opvangen.

www.stichtinggroev.nl
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3. Gegevens organisatie

Statutaire naam: Stichting Groev

Datum oprichting: 16 september 2020

KvK nummer: 80357431

AGB-code: 41522790

Bankrekeningnummer: NL 04 ABNA 0887699189

ANBI Status: toegekend

Fiscaal nummer (RISN): 861645248

Postadres: Grondherendijk 35B, 3082 DE Rotterdam

Telefoonnummer: +31 6 57 59 75 81

Website: www.stichtinggroev.nl

E-mail: contact@stichtinggroev.nl

Werkgebied: Regio Rotterdam

3.1 Samenstelling bestuur 2021

Voorzitter: Levi Westra

Secretaris & Penningmeester: Thijs Mijnster

www.stichtinggroev.nl


