Stichting Trace21
gevestigd te Hoogland
Rapport inzake de
jaarrekening 2020

Inhoudsopgave
Pagina
1.

Administratieverslag

1.1

Samenstellingsverklaring

2

1.2

Algemeen

3

1.3

Financiële positie

4

1.4

Fiscale positie

5

2.

Bestuursverslag

2.1

Bestuursverslag

3.

Jaarrekening

3.1

Balans per 31 december 2020

3.2

Staat van baten en lasten over 2020

10

3.3

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

11

3.4

Toelichting op de balans

12

3.5

Toelichting op de staat van baten en lasten

14

7

8

Bijlagen
1.

Jaarverslag

16

1

Aan het bestuur van
Stichting Trace21
Molenaarlaan 28
3828 DS Hoogland
Oosterhout, 25 oktober 2021

Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het verslag aan inzake de jaarstukken over 2020 van Stichting Trace21 te Hoogland.
1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING
De jaarrekening van Stichting Trace21 te Hoogland is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten
en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en
volgens richtlijnen, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in
dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de
Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u er van uit gaan
dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en
dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving
toegepast.
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken,
het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van
financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen
controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of
een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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1.2 ALGEMEEN
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Trace21, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan voornamelijk uit: het
onder de aandacht brengen van internationale, interculturele, interdisciplinaire, creatieve en kunstzinnige
initiatieven.
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Stichting Trace21 is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met ingang van 1
januari 2014 onder nummer 852708890.
Bestuur
Het bestuur van Stichting Trace21 bestaat uit:
-F.C. de Ruiter, voorzitter;
-N.J.M. van Thienen, secretaris en penningmeester;
-J.K. van Epenhuysen, lid.
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1.3 FINANCIËLE POSITIE
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2020 in verkorte vorm.
Financiële structuur
31-12-2020
€
%

31-12-2019
€
%

Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

839
6.000
5.054

7,1
50,4
42,5

1.101
6.004

15,5
84,5

11.893

100,0

7.105

100,0

10.969
924

92,2
7,8

6.228
877

87,7
12,3

11.893

100,0

7.105

100,0

Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
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1.4 FISCALE POSITIE
Algemeen
Stichting Trace21 beoogt geen winst en ontplooit geen activiteiten waarmee de stichting in concurrentie
treedt met ondernemers. Uit dien hoofde is de stichting niet belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting.
Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
Adviesburo Robbe B.V.

mr. J.W. Isendoorn RB
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2. Bestuursverslag
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2.1 BESTUURSVERSLAG
De stichting maakt gebruik van de vrijstelling tot het opstellen van een bestuursverslag over 2020 zoals
bedoeld in artikel 396 lid 7 BW2.
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3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(vóór resultaatbestemming)

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

839

1.101

6.000

-

5.054

6.004

11.893

7.105

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventarissen

1

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

2

Liquide middelen

3

Totaal activazijde
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31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal
Resultaat boekjaar

4

6.227
4.742

2.517
3.711
10.969

6.228

924

877

11.893

7.105

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

Totaal passivazijde

5

9

Stichting Trace21, Hoogland

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

€
Baten
Projectkosten
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa
Kantoorkosten
Algemene kosten

9
10

€

14.147

6
7
8

2020
€

2019
€
13.200

7.024

7.230

262
1.073
1.046

207
1.019
1.033

Som der lasten

9.405

9.489

Resultaat

4.742

3.711
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3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Trace21 is feitelijk en statutair gevestigd op Molenaarlaan 28, 3828 DS te Hoogland en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 57727414.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Trace21 bestaan voornamelijk uit: het onder de aandacht brengen van
internationale, interculturele, interdisciplinaire, creatieve en kunstzinnige initiatieven.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn C1 'Kleine organisaties zonder
winststreven' en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Grondslagen
Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Omzetverantwoording
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en
van over de omzet geheven belastingen.
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3.4 TOELICHTING OP DE BALANS
Vaste activa
1 Materiële vaste activa
Inventarissen
€
Boekwaarde per 1 januari 2020
Afschrijvingen

1.101
-262

Boekwaarde per
31 december 2020

839

Vlottende activa
Vorderingen
31-12-2020
€

31-12-2019
€

Vooruitbetaalde onkostendeclaratie

6.000

-

3 Liquide middelen
ING

5.054

6.004

2 Overige vorderingen en overlopende activa

Stichtingsvermogen

4 Stichtingskapitaal

2020
€
Stichtingskapitaal
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

2019
€

2.516
3.711
6.227

-601
3.117
2.516
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Kortlopende schulden
31-12-2020
€

31-12-2019
€

897
27

877
-

924

877

5 Overige schulden en overlopende passiva
Te betalen administratiekosten
Terug te betalen bedragen

Voorstel resultaatverwerking
Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het resultaat over 2020 ad € 4.742 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.
Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en is derhalve nog niet
verwerkt in de jaarrekening 2020 van de stichting.
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3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2020
€

2019
€

14.147

13.200

6.348
676
-

2.541
4.381
308

7.024

7.230

6 Baten
Ontvangen donaties
7 Projectkosten
Kosten projecten Topeng-Masquerade (2020) / October Meeting (2019)
Kosten reis
Kosten apparatuur

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende de jaren 2020 en 2019 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband.
2020
Aantal
Gemiddeld aantal werknemers
2019

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers

2020
€

2019
€

262

207

262

207

333
740

702
317

1.073

1.019

898
148
-

878
157
-2

1.046

1.033

8 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventarissen
9 Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Kosten automatisering

10 Algemene kosten
Administratiekosten
Bankkosten
Overige algemene kosten
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Hoogland, 25 oktober 2021
Stichting Trace21

was getekend, F.C. de Ruiter
Voorzitter

was getekend, N.J.M. van
Thienen
Secretaris/penningmeester

was getekend, J.K. van
Epenhuysen
Lid
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1. Jaarverslag
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01. Jaarverslag 2020 4.0

TRACE21 in 2020
Het zal niemand verbazen, dat het jaarverslag van onze Stichting Trace21 over
2020 overschaduwd wordt door de gevolgen van de uitbraak van de Corona Pandemie.
Onze curator PH (Piet Hein van de Poel) verbleef tot in maart 2020 in Indonesië,
werkende aan de voorbereiding voor het omvangrijke project Masquerade (eerder
getiteld Topeng), toen de wereldwijde pandemie uitbraak en de gevolgen van die
uitbraak steeds nadrukkelijker merkbaar waren inclusief de gevolgen. Een van die
gevolgen was het feit dat luchtvaartmaatschappijen hun vluchten tussen Zuidoost Azië
en Europa sterk verminderden, dan wel opgeschort hadden. Ook de onvoldoende
informatie over en in welke mate en op welke plekken die uitbraak zich voordeden in
Indonesië, dwongen curator PH om zijn terugvlucht naar Nederland te vervroegen.
Slechts enkele dagen nadat hij in Amsterdam geland was, werd de zogenaamde
intelligente lockdown afgekondigd door de Nederlandse premier.
In die eerste maanden van 2020 heeft curator PH nog een kortdurend project
kunnen doen op de Melodia Music School in Surabaya: een training ter bevordering van
klankwaarneming gecombineerd met de begeleiding van het maken van een tweetal
groepscomposities onder de titel KuKiKo (een verwijzing naar eerdere projecten opgezet
door de inmiddels overleden Slamet A. Sjukur). Daarnaast werd intensief gewerkt aan
het bijschaven van het concept voor het Project Masquerade, dat toen nog voorzien was
gerealiseerd te worden later in 2020.
Eenmaal terug in Amsterdam, werd het curator PH al snel duidelijk, dat die
realisatie van het Project Masquerade voorlopig niet mogelijk zou zijn. Op grond van de
groeiende kennis over het gevolg van, de maatregelen ter bestrijding van en de
inschattingen van het verloop van de Corona Pandemie, was de conclusie dat het
verplaatsen van het Project Masquerade naar 2021 ook niet realistisch bevonden werd,
dus werd besloten om het project voor 2022 te projecteren. Daarom zijn de
voorbereidingen grotendeels opgeschort. Alleen de noodzakelijke compositie opdrachten
werden wel uitgegeven. De gewenste deadline werd verschoven naar december 2021.
Uiteraard is overlegd met de musici (Black Pencil) en de partners/coproducenten
wat de eventuele gevolgen van dit vooruitgeschoven tijdschema zouden zijn. Wat dat
betreft zijn er gelukkig geen ernstige zaken aan het licht gekomen.
Voorlopig staat gepland dat Project Masquerade in augustus 2022 opgestart gaat worden
in Indonesië en een Europees vervolg zal krijgen in november 2022. Dit alles onder
voorwaarden, dat tenminste in december 2021 duidelijk zal zijn of het verloop van de
Corona Pandemie geen roet in het eten zal gaan gooien, maar ook: dat de voorziene
fondsenwerving voldoende middelen op zal leveren.
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De organisatie bestaat nu uit:
BESTUUR
Frans de Ruiter ± voorzitter
Natasja van Thienen ± secretaris/penningmeester
Jan Kees van Epenhuysen
Adres: Molenaarlaan 28, 3828 DS Hoogland
DAGELIJKSE LEIDING/CURATOR
PH (Piet Hein van de Poel)
Als het gaat om die geconsulteerde vrienden van de stichting,
hieronder een paar namen:
In Nederland (en in Europa):
Joel Bons
Roderik de Man
Aleid Hamel
Arno Peeters
Friso Haverkamp
Frans van Rossum
Jorge Isaac
Camiel Peeters
$GULHQ/¶+RQRUH1DEHU
Caecilia van Stigt
Dieter Mack
In Indonesië:
Nindityo Adipurnomo
Marie Le Sourd
Monique Soesman
Peter J. Bumke
Mei Ling
Gatot D. Sulistiyanto
Heinrich Blömeke
Juju Masunah
Ariyanti Sulistiyanto
Paul J.M. Elbers
Goenawan Mohamad Gema Swaratyagita
Jaap Erkelens
Jeannie Park
Didik Nini Thowok
Iwan Gunawan
Jeanne C. Pramoedya Philip Yampolsky
Asep Hidayat
Djohan Salim
Melle Jaarsma
Orlow Seunke
Hierbij willen we de hoop uitspreken, dat alle activiteiten vanuit onze stichting zo
snel mogelijk weer op volle sterkte te kunnen hernemen, dat wil zeggen zodra we de
noodzakelijke maar zeer beperkende maatregelen ter bestrijding van de Corona
Pandemie achter ons gelaten hebben.
PH/22- 09, 2021
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