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Aan het bestuur van
Stichting Trace21
Fahrenheitstraat 70 H
1097 PT  Amsterdam

Oosterhout, 1 juni 2022

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het verslag aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting Trace21 te
Amsterdam.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 

De jaarrekening van Stichting Trace21 te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten
en lasten over 2021 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;
-G.W. van Middelaar, 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 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2021 31-12-2020
€ % € %

Activa

Materiële vaste activa 577 3,2 839 7,1
Vorderingen 12.000 66,0 6.000 50,4
Liquide middelen 5.608 30,8 5.054 42,5

18.185 100,0 11.893 100,0

Passiva

Stichtingsvermogen 16.394 90,2 10.969 92,2
Kortlopende schulden 1.791 9,8 924 7,8

18.185 100,0 11.893 100,0
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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 2021 zoals
bedoeld in artikel 396 lid 7 BW2.
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Stichting Trace21, Amsterdam

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(vóór resultaatverdeling)

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 

Inventarissen 577 839

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

2 

12.000 6.000

Liquide middelen 3 5.608 5.054

Totaal activazijde 18.185 11.893
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Stichting Trace21, Amsterdam

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Stichtingskapitaal 4 10.969 6.227
Resultaat boekjaar 5.425 4.742

16.394 10.969

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende
passiva

5 

1.791 924

Totaal passivazijde 18.185 11.893
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Stichting Trace21, Amsterdam

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

2021 2020
€ € € €

Baten 6 13.300 14.147
Projectkosten 7 3.776 7.024
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa

8 

262 262
Verkoopkosten 9 206 -
Kantoorkosten 10 2.612 1.073
Algemene kosten 11 1.019 1.046

Som der lasten 7.875 9.405

Resultaat 5.425 4.742
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Stichting Trace21, Amsterdam

3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Trace21 is feitelijk en statutair gevestigd op Fahrenheitstraat 70 H, 1097 PT te Amsterdam en
is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 57727414.

Algemene toelichting 

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 

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 

De waardering van activa en passiva 

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 

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
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Stichting Trace21, Amsterdam

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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Stichting Trace21, Amsterdam

3.4 TOELICHTING OP DE BALANS

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Inventarissen
€

Boekwaarde per 1 januari 2021 839
Afschrijvingen -262

Boekwaarde per
31 december 2021 577

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

2  Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde onkostendeclaratie 12.000 6.000

3  Liquide middelen
ING 5.608 5.054

Stichtingsvermogen

4  Stichtingskapitaal

2021 2020
€ €

Stichtingskapitaal
Stand per 1 januari 6.227 2.516
Resultaat boekjaar 4.742 3.711

Stand per 31 december 10.969 6.227
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Stichting Trace21, Amsterdam

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

5  Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen administratiekosten 893 897
Te betalen onkostendeclaratie P.H.M. van de Poel 898 -
Terug te betalen bedragen - 27

1.791 924
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Stichting Trace21, Amsterdam

3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021 2020
€ €

6  Baten

Ontvangen donaties 13.300 14.147

7  Projectkosten

Kosten projecten Topeng-Masquerade (2021-2020) 3.025 6.348
Kosten reis 751 676

3.776 7.024

8  Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa 262 262

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen 262 262

9  Verkoopkosten

Representatiekosten 206 -

10  Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 1.352 333
Kosten automatisering 491 740
Onderhoud inventaris 769 -

2.612 1.073

11  Algemene kosten

Administratiekosten 893 898
Bankkosten 152 148
Overige algemene kosten -26 -

1.019 1.046
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Stichting Trace21, Amsterdam

3.6 OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

Tekstuele toelichting 

Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode 

Gedurende de jaren 2021 en 2020 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband.

Amsterdam, 1 juni 2022

Stichting Trace21

was getekend, F.C. de Ruiter was getekend, G.W. van
Middelaar

was getekend, J.K. van
Epenhuysen

Voorzitter Secretaris/penningmeester Lid
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Stichting Trace21, Amsterdam

1. Jaarverslag
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Stichting Trace21 CWNL1DG6
Jaareinde: 31 december 2021

01. Jaarverslag 2021

 

 

 

TRACE21 in 2021 
 

Ook in 2021 zijn onze stichting en de curator Piet Hein van de Poel gehandicapt 

door de gevolgen van de Corona pandemie. Piet Hein van de Poel had geen kans om 

naar Indonesië te gaan vanwege zeer strenge toegangseisen aldaar. Hierdoor konden de 

kleinschalige projecten (zoals Kukiko) niet uitgevoerd worden. Door alle onzekerheden 

was het ook niet mogelijk om enige voorbereiding te doen voor ons project Topeng�

Masquerade  in Indonesië.  

Activiteiten in Nederland waren (uiteraard ook weer met de nodige restricties) wel 

mogelijk. We hebben gewerkt aan dat project Topeng�Masquerade. Bijna alle in opdracht 

gegeven composities werden voltooid. De componisten Iwan  Gunawan,  Roderik de 

Man, Jay Affrisando en Aldy Maulana hebben mooi werk naar ons opgestuurd. Bovendien 

hebben we ons project- plan nader uitgewerkt. 

Dit project- plan voorziet in een Nederlands en een Indonesisch deel. Op dit 

moment lijkt het mogelijk om het Nederlandse deel te realiseren begin november 2022, 

op voorwaarde dat het gaat lukken om Kyai Fatahillah  naar Nederland te halen. Hopelijk 

zal er niet opnieuw een uitbraak van de pandemie spelbreker zijn. Het Indonesische deel 

hopen we te kunnen realiseren in de zomer van 2023.  

Met dit voorlopige tijdschema als uitgangspunt, wordt begin 2022 de 

fondsenwerving opgestart, die door Caecilia van Stigt gerealiseerd zal worden. 

Daarnaast worden nadere plannen uitgewerkt om samenwerking met Black Pencil  verder 

vorm te gaan geven. Tenslotte zijn het ook dit soort samenwerkingen die een speerpunt 

zijn van onze stichting. 

Overigens is Black Pencil  een ensemble met een uitzonderlijke bezetting en een 

zeer breed repertoire van Renaissance tot hedendaagse muziek. De bezetting: Jorge 

Isaac (Venezuela -  blokfluiten), Matthijs Koene (Nederland -  panfluiten), Esra Pehlivanli 

(Turkije ±  altviool), Marko Kassl (Oostenrijk ±  accordeon) en Enric Monfort (Spanje ±  

slagwerk). 

 

Onze secretaris- penningmeester Natasja van Thienen heeft te kennen gegeven 

dat zij haar positie ter beschikking wilde stellen in verband met andere werkzaamheden. 

In september 2021 hebben we een nieuwe secretaris- penningmeester bereid gevonden 

haar plaats in te nemen: Gerard van Middelaar. Dit niet na dankzegging voor de 

waardevolle bijdrage, die Natasja van Thienen door de jaren heen heeft geleverd aan 

Stichting Trace21. 

 

 

1-6-2022
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Stichting Trace21 CWNL1DG6-1
Jaareinde: 31 december 2021

01. Jaarverslag 2021

 

 

De organisatie bestaat nu uit: 

 BESTUUR 

 Frans de Ruiter ± voorzitter 

 Gerard van Middelaar ± secretaris/penningmeester 

 Jan Kees van Epenhuysen 

 Adres:  Fahrenheitstraat 70, 1097 PT -  Amsterdam 

 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      Dieter Mack 

 Paul J.M. Elbers  Arno Peeters 

 Jaap Erkelens   Frans van Rossum 

 Aleid Hamel      Camiel Peeters 

 Friso Haverkamp     Monique Soesman 

 Jorge Isaac      Caecilia van Stigt 

 $GULHQ�/¶+RQRUH�1DEHU      

 Roderik de Man    

            

 In Indonesië: 

 Nindityo Adipurnomo  Juju Masunah     Gema Swaratyagita 

 Peter J. Bumke  Goenawan Mohamad    Didik Nini Thowok 

 Heinrich Blömeke  Jeannie Park     Philip Yampolsky 

 Iwan Gunawan  Jeanne C. Pramoedya   

 Asep Hidayat   Orlow Seunke     

 Melle Jaarsma  Gatot D. Sulistiyanto  

 Mei Ling   Ariyanti Sulistiyanto 

 

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/18- 05, 2022 
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