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Stichting A.F.V.O.M.S.

Het bestuur van Stichting A.F.V.O.M.S.

Haarlem,

1.

16 juni 2021

Algemene opmerkingen

De volledige naam van de stichting A.F.V.O.M.S. (Algemeen Fonds voor Onbemiddelde Muziek
Studerenden). De stichting legt zich toe op het verschaffen van subsidies aan jonge en getalenteerde
muziekstudenten die in Nederlands hun opleiding volgen aan een conservatorium. De stichting is een nietwinstbeogende instelling en staat onder nummer 802422226 geregistreerd in het ANBI register.
Het bestuur van de stichting is per 31 december 2020 samengesteld uit:
De heer e.a. Milaard
voorzitter
De heer L.J. van Apeldoorn
secretaris
Mevrouw M. Çimen
penningmeester
Mevrouw C.A.M. Velderman
bestuurslid

2.

Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

Het bestuur heeft in 2020 de jaarrekening over 2019, welke sluit met een overschot van € 67.543
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IPA-ACON ACCOUNTANTS B.V.

Henk Schijvenaarstraat 1
Postbus 6222
2001 HE HAARLEM
Telefoon 023 – 531 95 39
Fax 023 – 531 1700
info@ipa-acon.nl
www.ipa-acon.nl

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Aan: het bestuur van Stichting A.F.V.O.M.S.

De jaarrekening van Stichting A.F.V.O.M.S. 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.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties zonder winststreven’. Wij hebben
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen
van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze
kennis van Stichting A.F.V.O.M.S. 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.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk
omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Wij vestigen de aandacht op bladzijde 6 waarin de basis voor financiële verslaggeving uiteen is
gezet. Onze samenstellingsverklaring is uitsluitend bestemd Stichting A.F.V.O.M.S. dient niet te
worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

IPA-ACON ACCOUNTANTS B.V. is een onderdeel van de IPA-ACON GROEP
KvK nr. 34088137, ING Bank IBAN NL90INGB0668832606, Aangesloten bij het SRA (nationaal) / INAA (internationaal)

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de
VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Haarlem, 16 juni 2021
Reg.nr. : 1005897/215/459/2678
Ipa-Acon Accountants B.V.

Was-getekend: mr. drs. J.C. Olij RA
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Bestuursverslag
Het jaar 2020 was een ongekend en veelbewogen jaar. De coronapandemie heeft in Nederland en
wereldwijd grote maatschappelijke gevolgen gehad. De cultuursector, en daarmee dus ook musici en
muziekstudenten, is hard geraakt door de coronamaatregelen en de twee lockdowns afgelopen jaar.
In het jaar 2020 kwam het bestuur één keer fysiek bijeen om de aanvragen te beoordelen. De andere
twee vergaderingen hebben we digitaal beoordeeld en afgestemd. Het overgrote deel van de aanvragen
zijn afkomstig van de Stichting Eigen Muziekinstrument (hierna: SEM). Ook de aanvragen die ons direct
bereiken, worden vaak in overleg met SEM in behandeling genomen.
In het jaar 2020 zijn er in totaal tweeëntwintig aanvragen gedaan. Dit is inclusief een oude aanvraag uit
2018, waar het bestuur destijds positief tegenover stond. De aanvrager heeft de overige benodigde
fondsen bij elkaar gekregen en het bestuur heeft zodoende een bijdrage overgemaakt.
Van alle aanvragen hebben wij er negentien voor financiële hulp goedgekeurd, een totaalbedrag van
€24.278. Eén aanvraag voldeed niet aan de voorwaarden van de stichting en wij hebben twee
aanvragen doorverwezen naar SEM voor een volledige aanvraag. Alle gehonoreerde aanvragen zijn
overgemaakt in 2020.
Ten gevolge van de coronacrisis en de effecten daarvan op inkomsten van musici heeft SEM een
zogeheten crowdfundingsactie georganiseerd en heeft stichting AFVOMS daar een eenmalige bijdrage
van €2000,- naar overgemaakt.
Het bestuur van de stichting AFVOMS hanteert ook in 2020 een defensieve belegginsstrategie, gelet op
de volatiele markten en geopolitieke ontwikkelingen. Al is het bevreemdend om te zien dat de impact op
de beleggingsmarkten nog mee lijkt te vallen. Het fonds staat er goed voor en is ruimschoots in staat om
de binnengekomen aanvragen te kunnen betalen.

Onze speciale dank gaat uit naar de stichting SEM, die de meeste aanvragen voor ons behandelt en de
aanvragen over de verschillende fondsen verdeelt, voor de uitstekende samenwerking.
Tot slot, willen wij ons collega-bestuurslid Rien de Reede danken voor zijn jarenlange inzet voor stichting
AFVOMS en hebben wij veel geleerd van zijn muzikale kennis en kunde. Hij heeft eerder dit jaar
aangegeven te stoppen, zodra er een opvolger is gevonden. Zijn opvolger zal in 2021 starten bij de
eerste bestuursvergadering.
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Jaarrekening

Stichting A.F.V.O.M.S.

Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

€

2020

€

€

2019

€

Activa
Vlottende activa
Vorderingen

(1)

15.287

124

Effecten
Liquide middelen

(2)
(3)

809.315
153.025

773.357
237.687

Totaal activa

977.627

1.011.168

977.627

1.011.168

Passiva
Stichtingsvermogen
Algemene reserve

(4)

974.412

1.008.581

Kortlopende schulden

(5)

3.215

2.587

977.627

1.011.168

Totaal passiva
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening
Algemeen
Bij de inrichting van de jaarrekening is rekening gehouden met de richtlijn voor kleine organisatieszonder-winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Alle in de jaarrekening opgenomen
bedragen luiden in Euro's.
Effecten behoren tot de vlottende activa kunnen op grond van artikel 2:348 lid 1 BW tegen kostprijs of
actuele waarde worden gewaardeerd. Echter, beursgenoteerde effecten, indien voor het wettelijk
vereiste inzicht noodzakelijk, dienen tegen marktwaarde te worden gewaardeerd. Waardeveranderingen
van beursgenoteerde effecten die tegen actuele waarde worden gewaardeerd kunnen op grond van
artikel 2:384 lid 7 BW onmiddellijk in de staat van baten en lasten worden genomen.
Vergelijkende cijfers
In de jaarrekening worden als vergelijkende cijfers de resultaten uit voorgaand boekjaar en de
balanspositie per ultimo voorgaand boekjaar gebruikt. De vergelijkende cijfers kunnen waar nodig
worden geherrubriceerd ten einde vergelijkbaarheid mogelijk te maken
Effecten
De effecten worden gewaardeerd tegen de marktwaarde per balansdatum, de gerealiseerde en nietgerealiseerde koersverschillen worden verwerkt via de staat van baten en lasten en lasten.
Gebruik van Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt, die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin
de schatting wordt herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Kortlopende vorderingen
Kortlopende vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. De
vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar, tenzij anders vermeld.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Alle onder
kortlopende schulden opgenomen bedragen hebben een looptijd van minder dan een jaar
Liquide middelen
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, banksaldi en deposito's die binnen een periode
korter dan 1 jaar ter onmiddelijke beschikking staan van de stichting
Overige activa en passiva
Voor zover hieronder niet anders is vermeld, zijn de posten in de balans opgenomen tegen de nominale
waarde.
Grondslagen van resultaatbepaling
Kosten en opbrengsten worden in beginsel toegekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
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Financiële Bijdragen aan studenten
De financiële bijdragen worden ten laste van het resultaat gebracht van het jaar waarin deze worden
toegezegd zodra de aanvragen door het bestuur zijn goedgekeurd en aan de aanvragen zijn toegekend.

Ongerealiseerd koersresultaat
Onder de ongerealiseerde koersresultaten worden de verschillen weergegeven tussen de
aanschafwaarde en de marktwaarde van effecten die op dat moment in portefeuille aanwezig zijn. De
ongerealiseerde koersresultaten worden in de baten opgenomen als deze per saldo positief uitvallen en
en in de lasten opgenomen als deze per saldo negatief uitvallen. De ongerealiseerde koersresultaten
zullen daarmee bijdragen aan het resultaat van het boekjaar.
Overige baten en lasten
Alle overige posten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van
waardering en toerekening aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Bijzondere baten en lasten
Dit betreft posten, welke niet in verband staan met de normale bedrijfsuitoefening, maar ter wille van een
goede vergelijking met het voorgaande jaar, niet in één van de voorafgaande posten zijn opgenomen.
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Staat van baten en lasten over 2020

€

Baten
Donaties en giften
Opbrengsten effecten
Bankrente
Gerealiseerd koersresultaat effecten
Ongerealiseerd koersresultaat effecten

Lasten
Financiële bijdragen
Algemene kosten
Bankkosten en provisie
Gerealiseerd koersresultaat effecten
Ongerealiseerd koersresultaat effecten
Resultaat

(6)
(7)

(8)
(9)

2020

1
16.648
233
3.719
(14.501)

25.278
4.989
10.002
-

€

6.100

40.270
(34.169)

€

2019

1
14.707
440
5.249
80.908

20.000
3.202
10.560
-

€

101.305

33.762
67.543
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Toelichting op de balans

2020
€
Vorderingen (1)
Nog te ontvangen rente
Overige vooruitbetaalde kosten
Overige vorderingen

2019
€

53

72

52
15.182
15.287

52
124

Effecten (2)
Het verloop van de effectenportefeuille gedurende 2020 is als volgt:
Stand per 1 januari
Bij:
Aankoop effecten
Af:
Aflossing en verkoop effecten
Af:
Koersresultaat effecten
Bij:
Koersresultaat effecten
stand per 31 december

773.357
344.369
(297.629)
(10.782)
809.315

744.023
351.698
(408.521)
86.157
773.357
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De samenstelling van de effectenportefeuille per 31 december 2020 is als volgt:
Nominaal

koers
€

Obligatiefondsen
Aa robeco quant duration global bond
Ishares italy gov bond etf dis de not
Ishares iv usd treas bd 20 yr etf dis
Ishares spain gov bd etf dis de not
Xtrackers ii us treas 2d eurh dis etf
Ishares core euro corp bond etf dis
Ishares euro corp bd interest hdg etf
Ishares iii eur bd ex fin u etf dis
Neuberger berman inv corp hyb bd i dis
Aa fom flex bonds h

385
149
3.069
186
175
470
1.047
140
1.641
1.188

99,11
176,18
5,79
181,95
123,18
136,46
96,73
122,86
11,04
101,13

Totaal Obligatiefondsen
Aandelenfondsen
Amundi index msci japan dist
Amundi index msci pac ex-japan dist
Dws esg equity income dis
Kempen sustainable global high div f x
Northern trust high dividend esg dis
Nt developed real estate index fgr fnd
Nt europe custom esg index fgr
Nt north america custom esg index fgr
Robeco global dev conservative eq
Threadneedle global equity income fund
Amundi ind em esg universal a3e dis
Robeco umb qi emerg sust cons eur x

Balanswaarde
€
38.157
26.251
17.756
33.843
21.557
64.136
101.276
17.200
18.121
120.142
458.438

77
49
132
450
1.573
1.411,9172
11.239,6195
5.433,3195
130
1.320,5584
126
324

125,74
95,86
119,32
28,75
10,50
8,65
10,13
16,21
117,56
10,40
115,44
103,66

9.682
4.697
15.750
12.938
16.517
12.213
113.857
88.074
15.283
13.734
14.545
33.586

Totaal Aandelenfondsen

350.876

Totaal Effecten

809.314

*) Nominalen en koersen kunnen in de decimalen afgerond worden weergegeven

Liquide middelen (3)
ING zakelijke rekening
ABN AMRO bankrekening
ABN AMRO vermogensbeheerrekening
ABN AMRO Private banking spaarrekening

2020
€

2019
€

0
599
120.813
31.613
153.025

15.279
918
177.027
44.463
237.687
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Stichtingsvermogen (4)

Algemene reserve

Stand per 1 januari
bij/af winst of verliessaldo rekening baten en lasten
Stand per 31 december

Kortlopende schulden (5)

Te betalen accountantskosten
Nog te betalen rente / kosten bankier

2020

2019

€

€

1.008.581
(34.169)

941.038
67.543

974.412

1.008.581

683
2.532

2.587

3.215

2.587
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Donaties en giften (6)

Donaties

Opbrengst effecten (7)

Dividenden

2020
€

2019
€
1

1

16.648

14.707

Financiële bijdrage (8)

In het jaar 2020 zijn er in totaal tweeëntwintig aanvragen gedaan. Dit is inclusief een oude aanvraag uit
2018, waar het bestuur destijds positief tegenover stond. De aanvrager heeft de overige benodigde
fondsen bij elkaar gekregen en het bestuur heeft zodoende een bijdrage overgemaakt.
Van alle aanvragen hebben wij er negentien voor financiële hulp goedgekeurd, een totaalbedrag van
€24.278. Eén aanvraag voldeed niet aan de voorwaarden van de stichting en wij hebben twee
aanvragen doorverwezen naar SEM voor een volledige aanvraag. Alle gehonoreerde aanvragen zijn
overgemaakt in 2020.
Ten gevolge van de coronacrisis en de effecten daarvan op inkomsten van musici heeft SEM een
zogeheten crowdfundingsactie georganiseerd en heeft stichting AFVOMS daar een eenmalige bijdrage
van €2000,- naar overgemaakt.

Algemene kosten (9)

Accountantskosten
Donaties en giften
Domein- en websitekosten
Bestuurskosten
overige kosten
Totaal

2.732
2.000
209
48
4.989

2.996
206
3.202

Stichting A.F.V.O.M.S.
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Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum aanwezig.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Er zijn geen niet uit balans blijkende verplichtingen aanwezig.
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Ondertekening van de jaarrekening

Bestuur

De heer E.A. Millaard
Voorzitter

De heer L.J. van Apeldoorn
Secretaris

Mevrouw M. Çimen,
Penningmeester

Mevrouw C.A.M. Velderman,
bestuurslid
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