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11      BBAALLAANNSS  
 (Alle bedragen in de kolommen x € 1.000) 

A c t i v a  

MMaatteerriiëëllee  vvaassttee  aaccttiivvaa  
Muziekinstrumenten 30.504 29.380
Inventaris 12 10

30.516 29.390
FFiinnaanncciiëëllee  vvaassttee  aaccttiivvaa  
Leningen 4 5

VVoorrddeerriinnggeenn  
Nalatenschappen in geld 498 727
Overige 76 75

574 802

LLiiqquuiiddee  mmiiddddeelleenn 2.115 744

TToottaaaall 33.209 30.941

P a s s i v a  

RReesseerrvveess    
• Continuïteitsreserve 912 1.139
• Bestemmingsreserve    
 reserve financiering activa 11.561 11.297
 strijkinstrumenten 60 300
• Herwaarderingsreserve 18.947 18.089
• Reserves instrumenten 1.557 0
Totaal Reserves 33.037 30.825

SScchhuullddeenn  oopp  kkoorrttee  tteerrmmiijjnn  eenn  
vvoooorruuiittoonnttvvaannggeenn  bbiijjddrraaggeenn 172 116

TToottaaaall 33.209 30.941

UUllttiimmoo  22001199 UUllttiimmoo  22001188
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22      SSTTAAAATT  VVAANN  BBAATTEENN  EENN  LLAASSTTEENN    
 (Alle bedragen in de kolommen x € 1.000) 

BBAATTEENN

Baten van particulieren 2.126 1.540
Baten van bedrijven 0 0
Baten van andere organisaties zonder winststreven 130 49
Totaal baten uit eigen fondsenwerving 2.256 1.589
Baten als tegenprestaties voor leveringen 238 226

Som der baten 2.494 1.815

LLAASSTTEENN

BBeesstteeeedd  aaaann  ddooeellsstteelllliinnggeenn  
Beheer collectie 
• toegerekende lasten 1) 206 209
Verwerving en uitzetten collectie 
• totaal besteed aan instrumenten uit eigen middelen 266 454
• toegerekende lasten 1) 173 171

439 625
Educatie en presentatie 
• toegerekende lasten 1) 114 115

TToottaaaall  bbeesstteeeedd  aaaann  ddooeellsstteelllliinnggeenn  22)) 759 949

WWeerrvviinngg  bbaatteenn
Kosten eigen fondsenwerving 3)
• toegerekende verwervingskosten 1) 198 260
• toegerekende lasten 1) 115 114
TToottaaaall  wweerrvviinngg  bbaatteenn 313 374

BBeehheeeerr  eenn  aaddmmiinniissttrraattiiee    
• toegerekende lasten 4) 106 108

Som der lasten 1.178 1.431
Rente baten of lasten 0 0
RREESSUULLTTAAAATT  11)) 1.316 384

22001199 22001188

49

NMF | JAARVERSLAG 2019
JAARREKENING 2019



33      BBEESSTTEEMMMMIINNGG  NNEETTTTOO--IINNKKOOMMSSTTEENN
 (Alle bedragen in de kolommen x € 1.000) 

BBeesstteemmmmiinngg  nneettttoo--iinnkkoommsstteenn::  

Herwaarderingsreserve
• schenkingen in natura 191 106
• nalatenschappen in natura 37 131

Bestemmingsreserve:     
• strijkinstrumenten -240 300

Reserve instrumenten 1.557 -109

Reserve financiering activa -2 0

Continuïteitsreserve -227 -44

TToottaaaall 1.316 384

22001188 ggeemm..
RReessuullttaaaatt  uuiittggeeddrruukktt  iinn  ((%%)):: **22
1) Zie toelichting lastenverdeling (pagina 15)
2) Besteed aan doelstelling inclusief bestemming 40 68 61
verwervingen in natura: uitgedrukt in de som der baten *1
3) Kosten eigen fondsenwerving: uitgedrukt in de baten uit
     eigen fondsenwerving (inclusief opgenomen leningen) *2 14 23 20
4) Beheer en administratie: uitgedrukt in de som der lasten
     (exclusief bestedingen aan instrumenten) 12 11 12

*2 is het gemiddelde percentage van de afgelopen drie jaar.

22001199

*1 In 2019 belopen de ontvangen nalatenschappen in geld € 1.550.000. Vooral door deze 
ontvangsten beloopt de som der baten € 740.000 meer dan in 2018. Dit verschil verklaart dat het 
percentage ‘Besteed aan doelstelling’ met 40% een stuk lager ligt dan in 2018. Omdat het 
aankoopproces van goede en betaalbare instrumenten vaak een langdurige zaak is, is besteding 
van deze binnengekomen gelden soms pas na geruime tijd mogelijk. Dat gegeven heeft een grote 
invloed op de hoogte van dit percentage.

22001199 22001188
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44      KKAASSSSTTRROOOOMMOOVVEERRZZIICCHHTT
 (Alle bedragen in de kolommen x € 1.000) 

22001199 22001188

Resultaat 1.316 384
Baten in natura -228 -237
Netto-inkomsten staat van baten en lasten 1.088 147

Aanschaf inventaris -8 -10
Afschrijving inventaris 6 4

Vervallen aflossingen op verstrekte leningen 1 3
Verstrekte leningen 0 -1

Toename vlottende activa minus
vlottende passiva 284 101

Toename/(afname) liquide middelen 1.371 244

Liquide middelen
stand begin boekjaar 744 500
stand einde boekjaar 2.115 744
Mutatie 1.371 244

De percentages voor toerekening van de kosten naar bestemming zijn gewijzigd als gevolg van 
een herijking van de tijdsbesteding van het personeel. Na onderzoek en analyse van de wijze 
waarop de personeelskosten worden toegerekend zijn de percentages aangepast overeenkomstig 
de realiteit. N.B.: het percentage ‘kosten beheer & administratie‘ ligt relatief hoog omdat het NMF 
niet afschrijft op instrumenten. Zie tevens de Toelichting op 'Verdeling kosten naar bestemming'.
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55..  GGRROONNDDSSLLAAGGEENN  WWAAAARRDDEERRIINNGG  EENN  RREESSUULLTTAAAATTBBEEPPAALLIINNGG

AAllggeemmeeeenn  

BBaallaannss

Alle bedragen in de kolommen zijn afgerond op € 1.000. In de teksten zijn de bedragen
afgerond op € 1.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving
Fondsenwervende instellingen (RJ 650).

De ‘reserve financiering activa’ en ‘herwaarderingsreserve’ geven het bedrag aan dat duurzaam
is vastgelegd in muziekinstrumenten die voor bepaalde tijd in bruikleen worden gegeven aan
musici alsmede verstrekte leningen ten behoeve van aankoop muziekinstrumenten.

De continuïteitsreserve wordt gevormd om de continuïteit te waarborgen in geval van
(tijdelijke) sterk tegenvallende baten. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar
hetgeen hierover is opgenomen onder de in de toelichting op de balans opgenomen reserves.

De stichting heeft naast de eigen muziekinstrumenten (€ 30.504.475) het beheer over in
bruikleen ontvangen muziekinstrumenten (€ 5.918.725). De muziekinstrumenten in bruikleen zijn
niet in de balans verantwoord. De muziekinstrumenten worden gewaardeerd tegen de
verzekerde waarde per 31 december. In verband met de verwachte waardestijging van deze
instrumenten wordt hierop niet afgeschreven. De herwaarderingsreserve heeft betrekking op de 
ultimo boekjaar aanwezige muziekinstrumenten.
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SSttaaaatt  vvaann  bbaatteenn  eenn  llaasstteenn

•
•
•
•
•
•

BBeesstteemmmmiinngg  vvaann  hheett  rreessuullttaaaatt
Onder de bestemming van het resultaat worden de toevoegingen aan het eigen vermogen 
verantwoord van door schenkingen, nalatenschappen en door periodieke lijfrenten in natura 
verkregen instrumenten.

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Uitsluitend investeringen met een
aanschafwaarde groter dan € 2.500 worden geactiveerd. Investeringen lager dan dit bedrag
worden verantwoord onder kantoorkosten. Jaarlijks wordt een lineaire afschrijving in mindering 
gebracht die is gebaseerd op de verwachte levensduur. De afschrijvingspercentages bedragen
voor nieuwe investeringen voor computers 33 1/3 , kantoorinventaris 25 en overige inventaris
10. 

De overige vorderingen en schulden worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd op nominale
waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

De schenkingen en nalatenschappen in natura betreffen muziekinstrumenten die bij verkrijging
worden gewaardeerd tegen verzekerde waarde. De nalatenschappen in geld worden
verantwoord tegen nominale waarde. Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het
boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De totale lasten worden gespecificeerd in de staat ‘toelichting lastenverdeling’ en toegerekend 
aan de volgende te onderscheiden activiteiten:

beheer en administratie.

De toerekening vindt plaats op basis van een verdeelsleutel voor de totale jaarkosten, tenzij
kosten direct toerekenbaar zijn aan een van voornoemde posten. Deze verdeelsleutels zijn
nader gespecificeerd in de Toelichting op 'Verdeling kosten naar bestemming'.

kosten beheer collectie;
kosten werving en uitzetten collectie;
educatie en presentatie;
fondsenwerving;
werving baten;

De verdeelsleutels zijn in 2019 na een hertoetsing gewijzigd. De vergelijkende cijfers zijn in de
staat van baten en lasten 2018 dienovereenkomstig aangepast.
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66    TTOOEELLIICCHHTTIINNGG  OOPP  DDEE  BBAALLAANNSS
 (Alle bedragen in de kolommen x € 1.000) 

MMuuzziieekkiinnssttrruummeenntteenn
Stand 1 januari 2019 29.380
Bij: aankopen uit eigen middelen 325
Af: verkopen -50

afwaarderingen -9
266

Bij: schenkingen in natura 191
nalatenschappen in natura 37

494
29.874

Bij: saldo herwaardering tegen verzekerde waarde 630
Stand 31 december 2019 30.504

IInnvveennttaarriiss
Stand 1 januari 2019 10
Bij: investeringen 8
Af: afschrijvingen -6
Stand 31 december 2019 12

LLeenniinnggeenn

Stand 1 januari 2019 (2 leningen) 5
Bij: uitgegeven lening 0
Af: ontvangen aflossingen -1
Stand 31 december 2019 (2 leningen) 4

VVoorrddeerriinnggeenn

NNaallaatteennsscchhaappppeenn  iinn  ggeelldd  

De in de stand per 31 december 2019 opgenomen herwaardering op de nog aanwezige activa 
bedraagt € 18.947.000 (2018: € 18.089.000) en is toegevoegd aan de in het eigen vermogen 
opgenomen herwaarderingsreserve.

Leningen zijn renteloos verstrekt in het kader van de doelstelling musici leningen te verstrekken
voor de aanschaf van niet duurzame muziekinstrumenten.

Nalatenschappen in geld worden verantwoord tegen nominale waarde in het boekjaar waarin
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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OOvveerriiggee  vvoorrddeerriinnggeenn
22001199 22001188

Bijdragen (donaties/giften/schenkingen in geld) 2 4
Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds 18 0
Gefactureerde bijdragen/verzekeringspremies musici 13 20
Te vorderen schade-uitkeringen 1 2
Te verrekenen omzetbelasting 15 30
Vooruitbetaalde bedragen 26 18
Overige 1 1

76 75

LLiiqquuiiddee  mmiiddddeelleenn  

22001199 22001188

ABN-AMRO (direct kwartaal spaarrekening) 950 0
ABN-AMRO (rekening-courant) 963 541
ING (vermogen spaarrekening) 80 81
Triodos Internet Zaken Rekening 36 36
Triodos Internet Rendement Rekening 86 86
Kas 0 0

2.115 744

RReesseerrvveess
Stand 1 januari 2019 30.825
Bij: correctie i.v.m. maximum continuïteitsreserve -227

aanschaf instrumenten, gefinancierd met eigen vermogen 494

bestemming netto-inkomsten boekjaar - strijkinstrumenten -240

bestemming netto-inkomsten boekjaar 1.557
herwaardering instrumenten 630

2.214
33.039

Af: reclassering reserve financiële activa -2
Stand 31 december 2019 33.037

De post liquide middelen is als volgt te specificeren:

De liquide middelen zijn in belangrijke mate uitgezet op een ‘Direct Kwartaal Sparen’ rekening
van de ABN-AMRO, een 'Triodos Internet Rendement rekening' alsmede een 'ING vermogen
spaarrekening'. De ABN-AMRO spaarrekening is gekoppeld aan de rekening-courant en direct
opeisbaar. De rente bedraagt 0,05 %. De Triodos spaarrekening heeft een rente van 0 %. De
ING spaarrekening heeft een variabele rente op jaarbasis van 0,05 % tot een bedrag van 1
miljoen.  De genoemde waarden zijn de rentepercentages per 31 december 2019.
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De reserves zijn nader te splitsen in vijf componenten:

Continuïteitsreserve 912
Bestemmingsreserve reserve financiering activa 11.561
Bestemmingsreserve strijkinstrumenten 60
Herwaarderingsreserve 18.947
Reserve instrumenten 1.557

32.125
Totaal reserves 33.037

Muziekinstrumenten 30.504
Verstrekte leningen 4
Gefinancierd met eigen vermogen 30.508

CCoonnttiinnuuïïtteeiittssrreesseerrvvee

Stand 1 januari 2019 1.139
Af: aanpassing i.v.m. maximum continuïteitsreserve -227
Stand 31 december 2019 912

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om
zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen voldaan kan worden. Deze reserve
dient als buffer voor de financiering van de lasten van de eigen organisatie (kosten van
personeel, kantoor, communicatie en dergelijke). De omvang van deze reserve dient uiteindelijk
maximaal het in overleg met de raad van toezicht door het bestuur vastgestelde criterium van 1
maal het jaarlijkse lasten niveau te bereiken. Het jaarlijkse lastenniveau is € 912.000. De
continuïteitsreserve is ultimo 2019 1 maal dit jaarlijkse lastenniveau. In 2018 was dit 1,24 maal.

De reserve financiering activa alsmede herwaarderingsreserve betreft ultimo 2019 de 
financiering van:

Het verloop per component van de reserves kan als volgt worden weergegeven:
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RReesseerrvvee  ffiinnaanncciieerriinngg  aaccttiivvaa

Stand 1 januari 2019 11.297
Bij: totaal besteed aan instrumenten 266

Af: reclassering reserve financiring activa -2
Stand 31 december 2019 11.561

BBeesstteemmmmiinnggssrreesseerrvvee  ssttrriijjkkiinnssttrruummeenntteenn

Stand 1 januari 2019 300
Bij: bestemming netto-inkomsten boekjaar -240

-240
Stand 31 december 2019 60

HHeerrwwaaaarrddeerriinnggssrreesseerrvvee

Stand 1 januari 2019 18.089
Bij: verkrijging geschonken instrumenten 191

verkrijging nalatenschappen in natura 37
228

18.317
Bij: herwaardering instrumenten 630
Stand 31 december 2019 18.947

RReesseerrvvee  iinnssttrruummeenntteenn

Stand 1 januari 2019 0
Bij: bestemming netto-inkomsten boekjaar 1.557
Stand 31 december 2019 1.557

De reserve instrumenten wordt gevormd uit positieve exploitatiesaldi, voor zover deze de
continuïteitsreserve te boven gaan, en is bestemd voor de aanschaf van instrumenten.

Deze herwaardering heeft betrekking op de per 31 december 2019 aanwezige
muziekinstrumenten. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de
muziekinstrumenten alsmede de grondslagen waardering en resultaatbepaling.

Deze reserve betreft de ontvangen c.q. toegezegde giften welke bestemd zijn voor de aanschaf 
van strijkinstrumenten en waarvan de besteding nog moet plaats vinden.
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22001199 22001188
SScchhuullddeenn  oopp  kkoorrttee  tteerrmmiijjnn
Te betalen loonheffing/sociale lasten 11 10
Reservering vakantierechten 27 17
Crediteuren 129 89
Overige te betalen kosten 5 0

172 116

GGEEBBEEUURRTTEENNIISSSSEENN  NNAA  BBAALLAANNSSDDAATTUUMM

CCoonnttiinnuuïïtteeiitt  eenn  CCoorroonnaa--ggeebbeeuurrtteenniisssseenn
Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn van mening dat de impact van de Coronacrisis op de
organisatie voor zover thans voorzienbaar en de financiële positie van de stichting geen
aanleiding zijn voor ernstige onzekerheden over de continuïteit.
Een eventuele onverhoopte waardedaling van de instrumenten zal weliswaar leiden tot een
daling van het eigen vermogen maar dit heeft geen invloed op de continuïteit. Daarnaast
beschikt de stichting over voldoende vrije liquide middelen om aan haar verplichtingen en een
eventuele terugslag in de baten te kunnen voldoen. Uit solidariteit met de musici i.v.m. het
stilvallen van hun werkzaamheden door de coronacrisis is besloten een deel van de
bruikleenvergoeding kwijt te schelden. Daarnaast is er een campagne gestart met als doel geld
in te zamelen voor musici die hun bruikleenvergoeding niet meer kunnen betalen.
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77    TTOOEELLIICCHHTTIINNGG  OOPP  DDEE  SSTTAAAATT  VVAANN  BBAATTEENN  EENN  LLAASSTTEENN
 (Alle bedragen in de kolommen x € 1.000) 

22001199 22001188

• donaties particulieren 348 354
• particuliere schenkingen in natura 191 106
• nalatenschappen particulieren in natura 37 131
• nalatenschappen particulieren in geld 1.550 949
Totaal 2.126 1.540

• bijdragen musici in exploitatie 226 213
• overige baten (evenementen) 1) 12 13
Totaal 238 226

• aankopen instrumenten 325 479
• verkopen instrumenten -50 -23
• afwaardering als gevolg van schade -9 -2

Activering muziekinstrumenten 266 454

BBaatteenn  aallss  tteeggeennpprreessttaattiiee  vvoooorr  lleevveerriinnggeenn

VVeerrwweerrvviinngg  eenn  uuiittzzeetttteenn  ccoolllleeccttiiee

TToottaaaall  bbeesstteeeedd  aaaann  iinnssttrruummeenntteenn  uuiitt  eeiiggeenn  mmiiddddeelleenn::

BBaatteenn  vvaann  ppaarrttiiccuulliieerreenn

1) De presentatieconcerten worden opgenomen onder de overige baten (evenementen). 
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22001199 22001188

WWeerrvviinngg  bbaatteenn

Deze kosten zijn als volgt samengesteld:

• kosten NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten 12 10
• PR- en werving 70 96
• contributies/bijdragen Fondsenwervende Instellingen 8 8
• magazine, bulletins en nieuwsbrieven 92 96
• onderhouden/updaten website 16 50

198 260
Toegerekende lasten: 115 114

313 374

Toegerekende verwervingskosten
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88  TTOOEELLIICCHHTTIINNGG  LLAASSTTEENNVVEERRDDEELLIINNGG

SSPPEECCIIFFIICCAATTIIEE  EENN  VVEERRDDEELLIINNGG  KKOOSSTTEENN  NNAAAARR  BBEESSTTEEMMMMIINNGG   
 (Alle bedragen in de kolommen x € 1.000) 

 
Beheer Totaal Begroot Totaal

en 2019 2019 2018
administratie

Verwerven  Educatie      Eigen Acties    
en uitzetten Beheer en Fondsen- derden

Collectie Collectie Presentatie werving
   

PPuubblliicciitteeiitt  eenn  CCoommmmuunniiccaattiiee  11))
Verwervingskosten 0,0 0,0 0,0 198,0 0,0 0,0 198 209 260

  
PPeerrssoonneeeellsskkoosstteenn  11))  eenn  22)) 135,0 90,0 90,0 90,0 0,0 45,0 450 437 468

HHuuiissvveessttiinnggsskkoosstteenn  11)) 6,6 4,4 4,4 4,4 0,0 2,2 22 18 18

KKaannttoooorr--  eenn  aallggeemmeennee  kkoosstteenn  11)) 29,1 19,4 19,4 19,4 0,0 57,7 145 122 132
  

AAffsscchhrriijjvviinngg  eenn  rreennttee  11)) 1,8 1,2 1,2 1,2 0,0 0,6 6,0 7,0 4,0

BBeehheeeerr  ccoolllleeccttiiee   
Oninbare vorderingen musici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Restauratie/ onderhoud instrumenten 0,0 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103 95 105
Ontsluiting collectie 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3 2
Resultaat schades minus ontvangen bijdragen 3) 0,0 (14,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 (14) (20) (12)

0,0 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91 78 95

TToottaaaall  llaasstteenn 172,5 206,0 114,0 313,0 0,0 105,5 912 871 977

De belangrijkste verschillen tussen begrote en werkelijke cijfers over 2019 worden toegelicht in de Verschillenanalyse.
 

 
Doelstelling

 
Werving baten
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TTooeelliicchhttiinngg  oopp  ''VVeerrddeelliinngg  kkoosstteenn  nnaaaarr  bbeesstteemmmmiinngg''
 (Alle bedragen in de kolommen x € 1.000) 

1)

2)
De personeelskosten zijn als volgt opgebouwd: Begroot Werkelijk Werkelijk

22001199 22001199 22001188

Salarissen 314 314 330
Bijdrage zorgverzekeringswet 17 17 17
Sociale lasten 31 31 32
Pensioenlasten 35 30 28
Overige personeelskosten 40 58 61

437 450 468

3)
Hierin zijn opgenomen de bijdragen van de musici ten behoeve van dekking eigen risico,

Begroting Begroting Werkelijk
22002200 22001199 22001199

Gemiddeld aantal personeelsleden 5,08 5,60 4,86
(uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen)

De totale lasten worden toegerekend op basis van de navolgende verdeelsleutels:

  •   Publiciteit en Communicatie: direct toegerekend aan kosten eigen fondsenwerving;
  •   Personeelskosten: toegerekend aan:

  •   Huisvestingskosten: toerekening volgens verdeling personeelskosten;
  •   Kantoor- en algemene kosten: toerekening op basis van:

- doelstellingen beheer-, verwerving collectie en educatie: resp. 20%, 30% en 20%;

  •   Beheer collectie: direct toegerekend aan doelstelling beheer collectie.

de kosten voor reparaties en schade-uitkeringen, alsmede niet verrekenbare verzekeringspremies.

De verdeelsleutels zijn in 2019 na een hertoetsing gewijzigd.

- kantoor-, automatisering-, advieskosten, kosten derden en overige kosten; 

van Richtlijn 650 voor Kosten Beheer- en Administratie’.

- werving baten - kosten eigen fondsenwerving: 20%;

Bij bovenstaande kostentoerekening is tevens rekening gehouden met de ‘Aanbeveling Toepassing 

- beheer- en administratie (‘B & A’): 10%;

   volgens verdeling personeelskosten;
- bestuurs- en representatie-kosten: 100% aan B&A;
- administratie- en accountantskosten: 100% aan B&A;

  •   Afschrijving inventaris: toerekening volgens verdeling personeelskosten;
  •   Rentelasten: direct toegerekend aan doelstelling verwerving collectie;
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BBeezzoollddiiggiinngg  ddiirreeccttiiee

BBeelloonniinngg  ddiirreecctteeuurreenn 2019 22001188

Jaarinkomen (bruto) 82.711 92.643
Sociale lasten 10.191 10.729
Pensioenlasten 6.617 6.224

99.519 109.596

De remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht over het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de 
beloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten van het bestuur (de directie) en de Raad van 
Toezicht en doet hiertoe voorstellen.
De leden van de remuneratiecommissie zijn:
- Mr. E.H. Swaab
- Drs. S.C. Wolff

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt het NMF de 
Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen Nederland en de Code Wijffels (zie 
goededoelennederland.nl). 

De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De 
weging van de situatie bij het NMF vond plaats door remuneratiecommissie. Dit leidde tot een 
zogenaamde BSD-score van 375 punten met een maximaal jaarinkomen van € 98.257.  

Voor de medewerkers is een eigen salarisregeling van toepassing.

De auditcommissie richt zich op het toezicht op het bestuur (directeur) ten aanzien van onder andere de 
werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van 
de relevante wet- en regelgeving, de financiële informatieverschaffing door de stichting, de naleving van 
aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant.
De auditcommissie heeft in dat kader met de directeur van de stichting en met de externe accountant 
periodiek overleg. Ze informeert de Raad van Toezicht over haar bevindingen.
De leden van de auditcommissie zijn:
- Drs. L.H. van Deth
- Drs. Q.M. Korthals Altes

Naast het jaarinkomen maken ook betaalde sv- en pensioenpremies deel uit van de bezoldiging. 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. Ook zijn aan 
hen, noch aan de directeur, leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

De directeur Manon Veenendaal heeft een deeltijdpercentage van 100 %. In 2018 was er sprake van twee 
opeenvolgende directeuren.

De voor de toetsing aan de maximumnorm relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg 
€ 82.711 voor Manon Veenendaal. Deze beloning bleef binnen de maximumnorm. 
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99      ((GGEECCOOMMPPRRIIMMEEEERRDDEE))  SSTTAAAATT  VVAANN  BBAATTEENN  EENN  LLAASSTTEENN
            MMEETT  TTEERR  VVEERRGGEELLIIJJKKIINNGG  BBEEGGRROOTTIINNGG
 (Alle bedragen in de kolommen x € 1.000) Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk

22002200 22001199 22001199 22001188
BBAATTEENN

BBaatteenn  uuiitt  eeiiggeenn  ffoonnddsseennwweerrvviinngg  
• donaties particulieren 330 320 348 354
• donaties bedrijven 1 1 0 0
• donaties stichtingen/fondsen 150 50 130 49
TToottaaaall  ddoonnaattiieess 448811 337711 447788 440033
• schenkingen in natura 180 180 191 106
• nalatenschappen in natura 70 110 37 131
• nalatenschappen in geld 500 400 1.550 949
TToottaaaall  bbaatteenn  uuiitt  eeiiggeenn  ffoonnddsseennwweerrvviinngg 11..223311 11..006611 22..225566 11..558899
BBaatteenn  aallss  tteeggeennpprreessttaattiiee  vvoooorr  lleevveerriinnggeenn
••  diensten 222255 222200 222266 221133
• overige baten (evenementen) 0 0 12 13
SSoomm  ddeerr  bbaatteenn 11..445566 11..228811 22..449944 11..881155

LLAASSTTEENN

BBeesstteeeedd  aaaann  ddooeellsstteelllliinnggeenn  
Beheer collectie 
• toegerekende lasten 255 187 206 209
Verwerving en uitzetten collectie
• totaal besteed aan instrumenten uit eigen middelen 625 240 266 454
• toegerekende lasten 173 165 173 171

798 405 439 625
Educatie en presentatie  
• toegerekende lasten 114 109 114 115
TToottaaaall  bbeesstteeeedd  aaaann  ddooeellsstteelllliinnggeenn  AA)) 11..116677 770011 775599 994499

WWeerrvviinngg  bbaatteenn  
Kosten eigen fondsenwerving B) 
• verwervingskosten 244 209 198 260
• toegerekende lasten 115 109 115 114
TToottaaaall  wweerrvviinngg  bbaatteenn 335599 331188 331133 337744

Beheer- en administratie C) 
• toegerekende lasten 94 92 106 108
SSoomm  ddeerr  llaasstteenn 11..662200 11..111111 11..117788 11..443311

Rente baten of lasten 0 0 0 0

RREESSUULLTTAAAATT --116644 117700 11..331166 338844
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Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk

22002200 22001199 22001199 22001188

RReessuullttaaaatt  uuiittggeeddrruukktt  iinn  ((%%))::
A) Besteed aan doelstelling inclusief bestemming 
verwervingen in natura: uitgedrukt in de som der 
baten *1 97 77 40 68
B) Kosten eigen fondsenwerving: uitgedrukt in de 
baten uit  eigen fondsenwerving (inclusief opgenomen 
leningen) *2 29 30 14 23

C) Beheer en administratie: uitgedrukt in de som der 
lasten  (exclusief bestedingen aan instrumenten) 9 11 12 11

*2 Het begrote percentage voor 2019 valt relatief hoog uit door voorlopig lager begrote 
inkomsten.

*1 In 2019 belopen de ontvangen nalatenschappen in geld € 1.550.000. Vooral door deze 
ontvangsten beloopt de som der baten € 740.000 meer dan in 2018. Dit verschil verklaart 
dat het percentage ‘Besteed aan doelstelling’ met 40% een stuk lager ligt dan in 2018. 
Omdat het aankoopproces van goede en betaalbare instrumenten vaak een langdurige 
zaak is, is besteding van deze binnengekomen gelden soms pas na geruime tijd mogelijk. 
Dat gegeven heeft een grote invloed op de hoogte van dit percentage.
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VVeerrsscchhiilllleennaannaallyyssee  
‘rekening versus begroting’ 
 (Alle bedragen in de kolommen x € 1.000) 

Noten Begroting Werkelijk Verschil
22001199 22001199

TToottaallee  llaasstteenn (zie Toelichting lastenverdeling)
Publiciteit en Communicatie – 
verwervingskosten 1 209 198 -11
Personeelskosten 2 437 450 13
Huisvestingskosten 18 22 4
Kantoor- en algemene kosten 3 122 145 23
Afschrijvingskosten 6 6 0
Rentelasten 1 0 -1
Beheer collectie 4 78 91 13

871 912 41

SSttaaaatt  vvaann  bbaatteenn  eenn  llaasstteenn  

BBaatteenn
Totaal baten uit eigen fondsenwerving 5 1.061 2.256 1.195
Baten uit tegenprestatie voor leveringen 6 220 238 18

Som der baten 1.281 2.494 1.213

LLaasstteenn
Besteed aan de doelstellingen 7 701 759 58
Werving baten 318 313 -5
Beheer- en administratie 92 106 14

Som der lasten 1.111 1.178 67

Rente baten of lasten 0 0 0

Resultaat 170 1.316 1.146

In deze verschillenanalyse worden uitsluitend de belangrijkste verschillen tussen de begroting 
en de werkelijke baten en lasten van 2019 geanalyseerd.
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1.

- minder kosten presentatieconcerten -8
- meer kosten overige evenementen 8
- minder kosten werving bestaande relaties -1
- minder kosten PR- en werving nieuwe donateurs -33
- meer kosten magazine, nieuwsbrieven en bulletins (niet gebudgetteerd) 17
- meer kosten onderhouden/updaten website 6

-11

2.

Noten Begroting Werkelijk Verschil

22001199 22001199

Salarissen 314 314 0
Bijdrage zorgverzekeringswet 17 17 0
Sociale lasten 31 31 0
Pensioenlasten 35 30 -5
Overige personeelskosten 2a 40 58 18

Totaal uitvoeringskosten 437 450 13

2a.

Deze kosten vallen met name hoger uit door hogere studie en opleidingskosten en vervanging 
en aanvulling van personeel.

De ‘Publiciteit en Communicatie – verwervingskosten’ zijn t.o.v. de begroting met € 11.000 lager 
uitgevallen als gevolg van:

De hogere personeelskosten ad € 13.000 t.o.v. de begroting kan als volgt worden 
gespecificeerd:
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3.

- meer kantoorkosten 5
- meer administratiekosten 5
- meer automatiseringskosten 6
- meer accountantskosten 6
- meer advieskosten 5
- minder overige uitvoeringskosten -4

23

4.

-3
- meer niet verrekenbare verzekeringspremies 9
- minder ontsluiting collectie -1

8
13

5.

- meer baten particulieren 28
- meer schenkingen in natura 11
- minder nalatenschappen in natura -73
- meer nalatenschappen in geld 1.150
- minder baten van bedrijven -1
- meer donaties stichtingen en fondsen 80

1.195

De kantoor- en algemene kosten zijn t.o.v. de begroting € 23.000 hoger als gevolg van:

De kosten ‘beheer collectie’ zijn t.o.v. de begroting per saldo € 13.000 hoger. Dit kan 
voornamelijk worden verklaard door, per saldo:

De baten uit eigen fondsenwerving zijn € 1.195.000 hoger dan begroot als gevolg van:

Het verloop per component kan als volgt worden weergegeven:

- bijdragen eigen risico musici die hoger waren dan de geleden 
schades

- hogere restauratie- en onderhoudskosten van 
muziekinstrumenten die zich naar hun aard moeilijk laten 
begroten.

De hogere kosten voor restauratie en onderhoud zijn mede het gevolg van de grotere aantallen 
vleugels die de afgelopen tijd zijn geschonken. Deze groep instrumenten heeft relatief meer 
onderhoud nodig.
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6.

Begroting Werkelijk Verschil
22001199 22001199

Bijdragen musici in exploitatie 220 226 6
Overige baten 0 12 12

220 238 18

7.

Noten Begroting Werkelijk Verschil
22001199 22001199

Beheer collectie 
- toegerekende lasten 7a 187 206 19
Verwerving en uitzetten collectie
- totaal besteed aan instrumenten
  uit eigen middelen 7b 240 266 26
- toegerekende lasten 7c 165 173 8
Educatie en presentatie 
- toegerekende lasten 7c 109 114 5

Totaal besteed aan doelstellingen 701 759 58

7a.

7b.

7c

De toegerekende lasten Beheer collectie zijn vnl. gestegen als gevolg van hogere totale lasten. 
Voor een verklaring wordt verwezen naar de analyse van de verschillen tussen de begrote en 
werkelijke lasten, zoals nader toegelicht bij de hierboven vermelde noten 1 - 4.

Gedurende het boekjaar is er € 26.000 meer besteed aan de verkrijging van 
muziekinstrumenten.

De toegerekende lasten zijn vnl. gestegen als gevolg van hogere lasten bij deze twee 
onderdelen. Voor een verklaring wordt verwezen naar de analyse van de verschillen tussen de 
begrote en werkelijke lasten, zoals nader toegelicht bij de hierboven vermelde noten 1 - 4.

De werkelijke baten als tegenprestatie voor leveringen zijn € 18.000 hoger dan de begrote 
overige baten. Dit kan als volgt worden gespecificeerd:

De stijging van de besteding aan doelstellingen ad € 58.000 t.o.v. de begroting kan als volgt 
worden gespecificeerd:
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