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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 2020  gesponsorde activiteiten bestaan uit:

Muziekinstrumenten: Prelude heeft een set van verschillende percussie instrumenten
aangeschaft voor een Music as Therapy programma in Jemima, een tehuis voor kinderen met
complexe special needs.

Muziekworkshops voor dove kinderen: Prelude heeft 234 muziekworkshops voor 65 dove
kinderen gesteund.

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

Richtlijn “650 Fondsenwervende instellingen”
De jaarrekening 2020 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 2020

In 2020 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 2020 kende een aantal hoogtepunten:

● Muziekinstrumenten: Prelude heeft een set van verschillende percussie instrumenten
aangeschaft voor een Music as Therapy programma in Jemima, een tehuis voor kinderen met
complexe special needs. Myrna Kharoufeh werkt part-time als verzorgster in Jemima, en heeft
de Blended Learning Training van Musicians Without Borders en Music as Therapy
International met succes voltooid in 2020. Dankzij haar werk als verzorgster heeft ze altijd
toegang tot Jemima gehad, ook tijdens de strenge lockdowns in de regio. Om door te kunnen
gaan met haar wekelijkse Music as Therapy sessies voor de kinderen in Jemima, heeft Prelude
haar gesteund om een complete set van muziekinstrumenten aan te schaffen die goed kunnen
worden vastgehouden en bespeeld door de jongeren waarmee ze werkt.

● Muziekworkshops voor dove kinderen: Halimeh Sarabteh is een dove muziekworkshopleidster
opgeleid door Musicians Without Borders. Prelude heeft Halimeh een onkostenvergoeding
betaald voor de vele muziekworkshops aan dove kinderen die ze heeft gegeven tijdens de
periode augustus-december 2020. Veel workshops vonden plaats in de School for
Communication voor dove kinderen van de Palestinian Red Crescent Society, en wanneer de
school dicht moest door de Covid restricties gingen de workshops online verder. Halimeh heeft
in deze periode 234 muziekworkshops gegeven aan 65 dove kinderen, in de leeftijd van 4 tot 16
jaar.

Palestina is hard getroffen tijdens deze Covid-periode. Ernstige armoede, onvoldoende toegang
tot ziekenhuizen en medische apparatuur, en strenge lockdowns waardoor kinderen
maandenlang thuis hebben gezeten en volwassenen niet hebben kunnen werken. Tijdens de
muziekworkshops kunnen de kinderen zichzelf zijn, creatief bezig zijn, hun gevoelens uiten en
verbinding maken met elkaar en hun begeleiders. Daarnaast heeft Halimeh haar dove gezin
kunnen ondersteunen dankzij haar inkomen voor het geven van de muziekworkshops.
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Voor het jaar 2021 hebben we de volgende verwachtingen:

● Muziekworkshops voor dove kinderen: We plannen de muziekworkshops voor dove kinderen
opnieuw te steunen. Dove workshopleidster Halimeh Sarabteh is een geweldig rolmodel voor
de kinderen. In een samenleving waar de dove gemeenschap vaak als ‘minder’ wordt
beschouwd, laat Halimeh deze kinderen juist zien hoeveel je kunt bereiken.

● Cello Orchestra: We plannen een nieuw initiatief te ondersteunen, het Cello Orchestra. Rond
de 30 jongeren (leeftijd 8-20) komen samen om een repertoire van zowel Arabische als westerse
muziek in te studeren. De leerlingen komen uit vluchtelingenkampen, Jeruzalem, Jenin en
Ramallah. Een leerling uit Jenin is geboren zonder armen en leert cello te spelen met haar benen
en voeten. Voor haar is een speciaal solostuk geschreven, waarin ze begeleid zal worden door de
gevorderde leerlingen. Prelude plant dit project te ondersteunen d.m.v. extra kosten te
vergoeden, zoals vervoer van/naar een repetitie en t-shirts voor de slotconcerten.

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

www.preludefund.org

5

http://www.preludefund.org/


Rapport t.b.v. Stichting Prelude Foundation d.d. 1 mei 2020

3. JAARREKENING

BALANS PER 1 JANUARI 2020 (NA RESULTAAT BESTEMMING)

ACTIVA
31 Dec 2019 31 Dec 2020

Vlottende Activa
Vorderingen

debiteuren €0.00 €0.00

omzetbelasting €0.00 €0.00

totaal vorderingen €0.00 €0.00

Liquide middelen
spaargeld €2,124.86 €3,540.31

overig €0.00 €0.00

totaal liquide €2,124.86 €3,540.31

totaal activa €2,124.86 €3,540.31

PASSIVA
Eigen Vermogen

algemene reserve €1,000.00 €1,000.00
bestemmingsreserve €1,000.00 €1,600.00
overig: vrij te besteden €124.86 €940.31
totaal eigen vermogen €2,124.86 €3,540.31

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 €2,124.86 €3,540.31
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2019 2019 2020 2020

BATEN % baten % baten
Fondsenwerving 1,260.00 100.00% 4,850.00 100.00%

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

totaal baten €1,260.00 €4,850.00

LASTEN
Doel 2,430.00 94.37% 3,290.55 95.78%

Fondsenwerving €0.00 0.00% €0.00 0.00%

Beheer stichting administratie 144.85 5.63% 144.85 4.22%

onkosten vergoeding

bestuur €0.00 0.00% €0.00 0.00%

totaal lasten €2,574.85 €3,435.40

Resultaat -€1,314.85 €1,414.60

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

2019 2020

Liquide middelen

spaargeld €2,124.86 €3,540.31

Balans rekening ABN/AMRO 431880921 op 31 december

Bestemmingsreserve & algemene reserve

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve voor 2020 voor 2021

Palestine Community Music €1,000.00 €0.00

Music Workshops €0.00 €1,600.00

totaal bestemming €1,000.00 €1,600.00

Algemene reserve €1,000.00 €1,000.00

totaal reserve €2,000.00 €4,200.00

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 2019 2019 2020 2020

Donaties % donaties % donaties

losstaande privé
donaties €1,260.00 100.00% €650.00 13.40%

vaste donateurs €0.00 0.00% €0.00 0.00%

kerkelijke giften €0.00 0.00% €4,000.00 82.47%

benefiet €0.00 0.00% €200.00 4.12%

totaal donaties €1,260.00 €4,850.00

LASTEN 2019 2019

Doelstelling % doel

Palestine Community

Music 2,000.00 100.00% €0.00 0.00%

Music workshops €0.00 0.00% €3,200.00 97.25%

Musical Instruments €0.00 0.00% €90.55 2.75%

totaal doel €2,000.00 €3,290.55

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 2021 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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