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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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	3.3_ML: InkomstenDe donaties zijn voor het grootste deel via crowdfunding voor het La Muse album ontvangenDe post concerten betreft de uitkoopsommen door de concertlocaties; zie Jaarverslag.Bij de toelichting op de Balans staat de post CD-voorraad uitgelegdUitgavenAlgemene bedrijfskosten zijn kosten als kantoorkosten en hosting.De post concerten bevat de de inkomsten van de trio-leden en enkele daarvoor gemaakte uitgaveposten.
	1.55_ML: De stichting besteedt verreweg het grootste deel van de gelden aan de uitvoering van artistieke activiteiten. 
Een klein deel gaat naar marketing en communicatie (< 5%). 
Overheadkosten zijn verwaarloosbaar klein. (< 1%)
Een minimale buffer wordt aangehouden om de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting te waarborgen. 
Behalve de cd-voorraad zijn er geen bezittingen in de vorm van roerend of onroerend goed, spaarrekeningen en/of beleggingen.

Het artistieke beleid en de organisatie zijn in handen van de trioleden zelf, met het bestuur als supervisor, ondersteuner en vraagbaak. Prisma Strijktrio geeft voornamelijk zelfverworven concerten op verkoopbasis of in eigen beheer in Nederland en af en toe in het buitenland.
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	1.56_ML: De beloning voor bestuursleden en beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. 
De stichting heeft geen personeel en/of directie.
	1.2: Kraaipanstraat 33, 1091 PG Amsterdam
	1.12_A4: 
	1.10: Nederland
	1.53_ML: - het faciliteren van muziekprojecten geïnitieerd door Prisma Strijktrio; 
- het verzorgen en (mede-)organiseren van concerten, presentaties en workshops; 
- het (mede-)financieren van muziekregistraties ten behoeve van beeld- en geluidsdragers; 
- het ondernemen van promotionele activiteiten; 
- het verbinden van kamermuziek met andere muziekgenres en –stijlen en met andere kunstvormen; 
- het uitbreiden van het repertoire door het geven van opdrachten aan componisten en arrangeurs; 
- het ontwikkelen van nieuwe vormen van kamermuziek-concertpraktijk; 
- het interesseren van nieuwe publieksgroepen; 
- het ondernemen van educatieve activiteiten; 
- middels alle andere mogelijke middelen die haar hierbij ten dienste staan. 
Deze werkzaamheden worden het hele jaar door gedaan en dienen uitsluitend het nagestreefde doel van de stichting.
Voor meer informatie verwijzen wij naar het Beleidsplan 2022-2024
	1.54_ML: Het vermogen van de stichting is in hoofdzaak afkomstig uit uitkoopsommen van podia, verkoop van cd-albums, donaties van particulieren, sponsors en crowdfunding. Voor specifieke projecten ontvangt de stichting bijdragen van particuliere en publieke fondsen.
	1.56._MLT: http://www.prismatrio.nl/stichting-prisma-trio-belei.pdf
	1.57_ML: In 2021 verzorgde Prisma 14 publieke optredens in Nederland.
Behalve concerten heeft Prisma in dit rampjaar voor de kleinschalige kamermuziek een droom verwezenlijkt: het uitbrengen van een cd-album met werken van Florent Schmitt en Darius Milhaud onder de titel La Muse. Dat lukte mede dankzij gulle gaven van vele oude en nieuwe fans via crowdfundingplatform Voordekunst. Bijdragen van het SENA Muziekproductiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds deden de rest. 
Het album is wereldwijd gedistribueerd door Cobra Records en ontving uitstekende kritieken. Als kers op de taart behaalde La Muse 'The Album of the year 2021 Award' van NativeDSD, platform voor hoge-kwaliteitsreleases. 

De La Muse Concerttour, die startte na de release van het album in mei ’21, zal zich voortzetten in 2022 en wordt gesteund door het NORMA Fonds.

Mede dankzij het La Muse Project heeft het trio met veel energie en veel online activiteit het contact met het publiek en podia weten te bewaren en zelfs te verstevigen. Dat heeft tot gevolg dat de fanbase is vergroot en dat in 2021 aanmerkelijk meer concerten konden worden gerealiseerd dan het jaar ervoor, ondanks de steeds terugkerende beperkende overheidsmaatregelen, waar de hele sector last van had. Dat geeft moed.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het Inhoudelijk en Financieel Jaarverslag 2021

	1.57._MLT: http://prismatrio.nl/jaarverslag2021stichtingpri.pdf
	1.51_ML: De uitvoering, verspreiding, de vernieuwing en verbreding van kamermuziek in het algemeen, en strijktriomuziek in het bijzonder bevorderen en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
	2.5_ML: Toelichting Balans								CD-vooraad				Dit jaar is het album La Muse gemaakt; aan het eind van het jaar was de voorraad nog 399 stuks. De waarde is bepaald aan de hand van de kostprijs.							Voorzieningen				Voor het lopende La Museproject is dit jaar een bijdrage van het Norma Fonds ontvangen van € 2750, uit te geven aan uitvoeringen. Dit jaar is daar 370 euro van uitgegeven.				Tevens is voor het toekomstige project Wittgenstein van het Norma Fonds € 5000 ontvangen			Kortlopende schulden				Dit is een al enkele jaren geleden opgevoerde post, die komend jaar afgelost gaat worden.				
	3.JV._MLT: http://www.prismatrio.nl/stichting-prisma-trio-jaarv.pdf


