
  

STICHTING  

Financiële verantwoording en jaarrekening 2021  CULTUUR IS VOOR  

IEDEREEN!  

Stichting Cultuur is voor Iedereen!                                                                    

Goudsesingel 170                                                                                                           

3011KD Rotterdam  

  

Beginsaldo triodosbank  01-01-2021:             €  7760.43 

Eindsaldo   triodosbank  31-12-2021:                             

                       

Binnengekomen gelden 2021 :                      € 68.962,50 

1 Muzieklessen Avonturijn 

2.Zangstudio 

3.Worden wat je wil 

4.Wintersferen 

6.Jeugdfonds Sport en Cultuur lesgeld jongeren 

7.Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp lesgeld jongeren 

8.Rotterdams Volkstheater 

9.WMDC 

 

  

Uitgaven:  

kosten en vrijwilligersvergoedingen voor de projecten in 2021:      € 72.701,12  

1 Muzieklessen Avonturijn 

2.Zangstudio 

3.Worden wat je wil 

4.Wintersferen 

6.Jeugdfonds  Sport en Cultuur lesgeld jongeren 

7.Stichting nationaal Fonds Kinderhulp lesgeld jongeren 

8. Zingen in Kala Nera 

9. Uitgaven auto: verzekering, belasting, onderhoud 

10. kosten bank 

 

 

De balans per 31 december 2021 

 

 

Activa     Passiva 

 

Auto       €  500,00      Eigen vermogen € 7.521,81                  

Banksaldo €  4.021,81 

Decoratie  € 3.000,00 

 

Totaal        € 7.521,81                 € 7.521,81                  



 

In 2021 heeft de Stichting CIVI wederom een aantal culturele projecten voor, 

hoofdzakelijk, jongeren gerealiseerd. De coronacrisis heeft de boel flink door de war 

geschopt zodat we met alternatieven moesten gaan werken zoals digitaal-of in kleine 

setting moesten gaan lesgeven. Omdat vele locaties gesloten zijn en de scholen 

mondjesmaat externen toelaten, hebben we een kleine zangstudio gerealiseerd waar 

in kleine groepjes privézanglessen kunnen worden gegeven. Dit project is inmiddels 

gerealiseerd. Helaas zijn er echter dusdanige Covid uitbraken geweest eind 2021 dat 

er nog mondjesmaat gebruik van wordt gemaakt. 

We hebben dit jaar de aandacht gelegd op verbetering van de Nederlandse taal met 

de mooie projecten Worden wat je wil, tijdens de kinderboekenweek en 

Wintersferen, gedichten en zang tijdens de kerstperiode. 

Ook zijn we verder gegaan met zang in Griekenland. De doelgroep is dezelfde als in 

Nederland namelijk jongeren die uit zichzelf niet zo snel met actieve culturele 

participatie in aanraking komen door hun sociale of financiële achtergrond. Helaas 

hebben we nog geen sponsors of fondsen gevonden die deze projecten financieel 

kunnen ondersteunen dus wordt dit grotendeels uit eigen middelen bekostigd,  

We hopen nog steeds op subsidies om dit soort projecten langduriger te laten 

plaatsvinden. 

We zijn blij te melden dat er in schooljaar 2022-2023 weer zanglessen zijn op 

Avonturijn, de basisschool was afgelopen jaar helaas uitgevallen door restricties op 

gebied van Corona, De muzieklessen worden voor een groot deel digitaal 

ondersteund en in alle groepen gegeven door een docent Complete Vocal Technique.  

Op deze wijze komt heel de school op een toegankelijke manier in aanraking met het 

maken van muziek door zang, ritme oefeningen en instrumenten. 

  De vrijwilligers in de stichting vormen de basis om de projecten financieel te 

kunnen bekostigen. De kennis die zij meebrengen waarborgt de kwaliteit die de 

stichting beoogt. Dankzij hun toezegging kunnen we ook het komende jaar weer aan 

de slag en hebben we alle vertrouwen in de doorgang en het niveau van de 

aankomende projecten. 

  Het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Kinderhulp hebben een belangrijke bijdrage 

geleverd om een aantal jongeren te laten participeren d.m.v.het volgen van 

voornamelijk privélessen voor het realiseren van onze projecten in 2021.  

  Door de goede samenwerking met de fondsen en de gemeentelijke overheden heeft 

de stichting vertrouwen in de financiële realisatie van de op handen zijnde projecten 

voor het komende jaar.  

 Het komende jaar staan er wederom muziek- en zangprojecten voor 

basisschoolkinderen binnen en buiten schooltijd gepland. Daarnaast individuele en 

groepslessen voor jongeren van 12 tot 25 en willen we  een seniorenprogramma 

aanbieden. Ook gaan we weer aan de gang met de Nederlandse taal door schrijf- en 

literatuursessies te  verzorgen rondom de kinderboekenweek en in de kerstperiode. 

Dit zal samengaan met zang zodat we de culturele vaardigheden gaan mixen bij de 

jongeren en hen kennis zullen laten maken met elkaars competenties. 

 

     
Stichting Cultuur is voor Iedereen! heeft de culturele ANBI status  


