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1. ALGEMEEN

Inschrijving Handelsregister
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
te Amsterdam onder registratienummer 34276174

Doelstelling
De stichting zet zich in om kinderen en jongeren in het Midden-Oosten samen te 
brengen door middel van creatieve activiteiten zoals spel, muziek, theater, kunst, 
sport en dans. 

Activiteiten
Prelude Foundation sponsort projecten en community centers die zich inzetten 
voor minder bevoorrechte kinderen. De in 2019  gesponsorde activiteiten bestaan
onder andere uit:

PALESTINE COMMUNITY MUSIC 2019:    
Palestine Community Music is a cooperative program between Musicians 
Without Borders and Katherina Werk Palestine. They implement community 
driven, music-based activities that actively respond to the needs of the local 
population with the aim to create a culture of nonviolence, cooperation, 
understanding and empathy within Palestinian communities, whilst 
empowering disadvantaged children and youth by increasing their resilience, 
coping mechanisms, sense of wellbeing and self-esteem through structured 
music activities.

In 2019, Palestine Community Music focused on five main program areas:

 Musical Playground: Music workshops in schools, both inside the 
classrooms and outside with students and teachers.

 Music as Therapy Blended Learning Program: An intensive year-long 
online learning course with a training weekend with two Music therapists, 
monthly in-person supervision sessions for trainees, and several series of 
Music as Therapy sessions for children with special needs, given by the 
trainees and supervised by a Music Therapist.

 Music and Nonviolence Leadership Training: Several workshops for 
social workers, teachers and musicians, including subjects such as Music & 
Trauma, Non-Verbal communication and music activities for social 
development. Training a group of nurses and volunteers of the Red Crescent
in Dura (south of Hebron). The trainees visit schools in isolated villages on a
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regular basis and use their new music skills to offer the children a musical 
relief from daily life under occupation.

 Deaf, Proud and Musical: Halimeh, a deaf Musicians Without Borders 
workshop leader conducted workshops daily for children and youth with 
special needs who have weekly lessons with her. 

 Sounds of Palestine: Musicians Without Borders’ partner program, a 
community music education program providing free music lessons and 
performance opportunities for children from refugee camps. In 2019 
Musicians Without Borders supported the program through several 
volunteer visits by professional musicians as well as collecting and 
delivering donations of musical instruments. Sounds of Palestine’s staff has 
received training from Musicians Without Borders in Music & Trauma, and 6 
staff members followed the Music as Therapy course.

INSTRUMENT FOR REFUGEES
Cellist en pedagoog Khaled Bala’wi werkt met verschillende educatieve 
muziekprojecten in Jordanie. Voor een kleinschalig project waarvoor hij celloles en
‘udles geeft aan voornamelijk syrische kinderen in vluchtelingenkampen in 
Jordanië, heeft Prelude een cello, viool en ‘ud aangeschaft, die lokaal zijn gekocht.
Hiervoor speelden alle kinderen op dezelfde instrumenten van Khaled, die 
vervolgens door hem werden meegenomen voor zijn andere leerlingen in andere 
kampen. Dankzij de donatie van Prelude kunnen deze instrumenten nu op locatie 
blijven in een van de vluchtelingenkampen waar Khaled actief is en kunnen de 
leerlingen ook buiten de lessen om oefenen. 

Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening over 2019, 
goedgekeurd op 1 juni 2020 door de bestuursleden van Stichting Prelude 
Foundation.

Richtlijn “650 Fondsenwervende instellingen”
De jaarrekening 2019 is opgesteld conform richtlijn “650 Fondsenwervende 
instellingen” zoals uitgevaardigd door de Raad van de Jaarverslaggeving.
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2. BESTUURSVERSLAG

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Prelude Foundation 2019

In 2019 steunde Prelude creatieve projecten in het Midden Oosten waarbij 
kinderen en jongeren worden samengebracht door middel van spel, muziek, 
theater, kunst, sport en dans. We kunnen met trots zeggen dat dankzij Prelude 
honderden minder bevoorrechte kinderen gratis aan creatieve activiteiten hebben
deelgenomen.

Het jaar   2019   kende een aantal hoogtepunten:  

 Palestine Community Music 2019 (zie  beschrijving onder 
activiteiten)

Voor het jaar   2020   hebben we de volgende verwachtingen:  

 Palestine Community Music 2020 (uitbreiding muziekprogramma 
voor dove kinderen en kinderen met special needs, Music as 
Therapy sessies en muziekworkshops)

Meer informatie over de projecten die Prelude steunt, zijn te vinden op de 
volgende website:

www.preludefund.org
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3. JAARREKENING

BALANS PER 1 JANUARI 2019 (NA RESULTAAT BESTEMMING)

ACTIVA

31 Dec 2018 31 Dec 2019

Vlottende Activa

Vorderingen

debiteuren €0.00 €0.00

omzetbelasting €0.00 €0.00

totaal vorderingen €0.00 €0.00

Liquide middelen

spaargeld €3,439.71 €2,124.86

overig €0.00 €0.00

totaal liquide €3,439.71 €2,124.86

totaal activa €3,439.71 €2,124.86

PASSIVA

Eigen Vermogen

algemene reserve €1,000.00 €1,000.00

bestemmingsreserve €2,000.00 €1,000.00

overig: vrij te besteden €439.71 €124.86

totaal eigen vermogen €3,439.71 €2,124.86

Vreemd Vermogen

crediteuren €0.00 €0.00

omzet belasting €0.00 €0.00

overig €0.00 €0.00

totaal vreemd vermogen €0.00 €0.00

totaal passiva €3,439.71 €2,124.86
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2018 2018 2019 2019

BATEN % baten % baten

Fondsenwerving €3,561.68 100.00% 1,260.00 100.00%

Financieel (rente) €0.00 0.00% €0.00 0.00%

totaal baten €3,561.68 €1,260.00

LASTEN

Doel €4,000.00 94.85% 2,430.00 94.37%

Fondsenwerving €0.00 0.00% 0.00 0.00%

Beheer stichting administratie €217.00 5.15% 144.85 5.63%
onkosten vergoeding
bestuur €0.00 0.00% €0.00 0.00%

totaal lasten €4,217.00 €2,574.85

Resultaat -€655.32 -€1,314.85

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN VAN BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het 
desbetreffende balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva tegen de 
nominale waarde opgenomen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Voor zover noodzakelijk 
onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking 
van de stichting.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het 
totaal der lasten. 
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De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds 
zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of 
diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze 
bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten
verantwoord.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat 
van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig 
zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwacht in de desbetreffende 
bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds. Een onttrekking aan de 
bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds, wordt als besteding (last)
verwerkt in de staat van baten en lasten.

Baten uit fondsenwerving
Onder baten uit fondsenwerving worden verstaan de van derden ontvangen en 
voor het verslagjaar toegezegde giften en opbrengsten uit activiteiten bestemd 
ter financiering van de eigen organisatie (sponsoring).

Kosten fondsenwerving
Onder de kosten van fondsenwerving zijn begrepen de direct aan acties toe te 
rekenen kosten, alsmede de uitvoeringskosten van de eigen organisatie. De 
kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij
betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS

2018 2019

Liquide middelen

spaargeld €3,439.71 €2,124.86

Balans rekening ABN/AMRO 431880921 op 31 december 

Bestemmingsreserve & algemene reserve

Eigen vermogen

Bestemmingsrese
rve voor 2019 voor 2020

Summer Games €0.00 €0.00

Musical Playgrounds €2,000.00 €0.00
Palestine Community 
Music €0.00 €1,000.00

Instruments €0.00 €0.00

totaal bestemming €2,000.00 €1,000.00

Algemene 
reserve €1,000.00 €1,000.00

totaal reserve €3,000.00 €2,000.00

De genoemde bedragen worden gereserveerd voor geplande activiteiten in 2020.

Volgens het beleidsplan moet een reserve van 10% van onze jaarlijkse uitgaven worden aangehouden. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN 2018 2018 2019 2019

Donaties % donaties % donaties
losstaande privé 
donaties €725.00 20.36% 1,260.00 100.00%

vaste donateurs €0.00 0.00% €0.00 0.00%

kerkelijke giften €2,436.68 68.41% €0.00 0.00%

groepsacties €0.00 0.00% €0.00 0.00%

fondsen €0.00 0.00% €0.00 0.00%

wereld winkel €400.00 11.23% €0.00 0.00%

benefiet €0.00 0.00% €0.00 0.00%

totaal donaties €3,561.68 €1,260.00

LASTEN 2018 2018 2019 2019

Doelstelling % doel % doel

Musical Playgrounds €4,000.00 100.00% €0.00 0.00%
Palestine Community
Music €0.00 0.00% 2,000.00 82.30%

Activity Day €0.00 0.00% €0.00 0.00%
Instruments for 
Refugees €0.00 €430.00 17.70%

totaal doel €4,000.00 €2,430.00

Onkostenvergoeding bestuur

Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en 
ook hebben zij geen bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte 
werkzaamheden.
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4. OVERIGE GEGEVENS

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die hier 
vermeld dienen te worden.

Na goedkeuring op de jaarvergadering op 1 juni 2020 door het bestuur:

E. van der Wiel (voorzitter)

F. van Eck (vice voorzitter)

S. Abeln (penningmeester)

L. Verhelst (secretaris)

L. Stevens (project manager)
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