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1 Inleiding		
 
Net als iedereen zijn we in de tweede helft van dit verslagjaar overvallen door de corona‐epidemie. 

Dit heeft zijn weerslag gehad op enerzijds de uitgaven en anderzijds de inkomsten. Zo zijn meer dan 

gewoonlijk ouders en studenten in financiële moeilijkheden geraakt, waardoor het beroep op hulp 

van de Foundation aanzienlijk is toegenomen. Aan de inkomstenkant zijn de donaties van 

organisaties die actief zijn in de entertainmentwereld achtergebleven. 

Het financiële resultaat over het boekjaar laat dan ook een negatief saldo van € 8.831 zien. In 

2018/2019 was het saldo € 6.419 positief. Het resultaat is ten laste gebracht van het vrij besteedbaar 

vermogen.  

2 Steunverlening	
 
De procedure voor het aanvragen van financiële steun start met het invullen van een formulier op de 

website. Als de aanvraag compleet is, wordt deze voor advies voorgelegd aan de Algemene 

Commissie van het Lucia Marthas Intitute for Perfoming Arts (LMIPA). Op basis van dit advies besluit 

het bestuur over de toekenning of afwijzing van de aanvraag. Na toekenning dient de aanvrager 

akkoord te gaan met de voorwaarden voor de besteding en verantwoording van het te ontvangen 

bedrag.  

De Foundation steunt alleen als andere steunmogelijkheden uitgeput zijn. Dit houdt in dat ouders 

aanvragen ten behoeve van leerlingen van de voortrajecten, deze eerst bij Stichting Leergeld of het 

Jeugd Sport en Cultuur Fonds in hun woongemeente moeten indienen. Medewerkers van LMIPA 

assisteren de ouder(s) zo nodig bij het indienen van de aanvraag. Leerlingen van het mbo moeten 

eerst nagaan of zij in aanmerking komen voor steun uit het Hindrik Schollemafonds.  

In het verslagjaar is een bedrag van € 24.325 besteed aan de doelstelling. Dat is aanzienlijk meer dan 

in het schooljaar 2018/2019 toen dit € 14.693 bedroeg. 

Door de coronacrisis is met name meer uitgegeven aan lesgelden. Zo zijn (delen van) lesgelden van 

54 leerlingen in de voortrajecten betaald. Ook is bijgesprongen in de reiskosten van enkele 

leerlingen. Evenals vorige jaren is een bijdrage geleverd aan de studiereizen van hbo‐studenten.  

Van de medewerkers van LMIPA zijn geen aanvragen ontvangen en ook aan projecten is niets 

besteed. Zo is de Eindpresentatie dit jaar door de corona‐maatregelen niet doorgegaan, waardoor de 

hiervoor gereserveerde € 10.000 aan lesgelden besteed kon worden.  

Om de eerste stappen van het Alumni‐project “Keep in touch” mogelijk te maken, is toegezegd dat 

de niet‐personeelskosten voor rekening van de Foundation kunnen komen. Declaraties zijn echter 

niet in dit verslagjaar ontvangen. 
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TOEKENNINGEN  2019/2020  2018/2019 

  €  € 

Leerlingen/studenten 

 Eindpresentatie  ‐ 10.000

 Studiereizen  8.500 1.855

 Ov‐reiskosten  3.135 1.638

 Les‐ en collegegelden  12.565 1.100

 Overig  125 100

 

Medewerkers LMIPA  ‐ ‐

Projecten  ‐ ‐

 Alumniproject  ‐ ‐

Totaal  24.325 14.693

3 Fondsenwerving		
 
De fondsenwerving heeft € 24.167 opgebracht (2018/2019 € 34.559). Dit lagere resultaat hangt nauw 

samen met de door de regering getroffen coronamaatregelen die een grote impact hebben gehad op 

de activiteiten van onze donateurs. Doorgaans zijn veel donaties afkomstig van organisaties en 

bedrijven uit het toekomstig werkveld van studenten van het instituut. Ook de opslag op de 

toegangskaarten voor de eindpresentaties ten bate van onze Foundation heeft niets opgeleverd 

aangezien de voorstellingen geen doorgang mochten vinden. 

Door de impact van de coronacrisis ‐ enerzijds meer aanvragen, anderzijds minder donaties ‐ zijn we 

evenwel met extra energie op zoek gegaan naar bijdragen van fondsen en zijn we een foto‐actie 

gestart. Inmiddels heeft dit een positief resultaat opgeleverd waarover volgend jaar verslag zal 

worden gedaan. 

4 Communicatie	
 
Donateurs en relaties hebben tweemaal een digitale nieuwsbrief ontvangen over de gang van zaken 

op het instituut, over nieuwe plannen en over het werkveld van studenten en alumni. 

5 Organisatie		
 

5.1 Statutaire	doelstelling	
 
Stichting Marthas Talent Foundation is opgericht op 12 juni 2014 te Amsterdam (dossier nummer 

2014.037815.01/RMI) en heeft tot doel:  

 Het laten excelleren door het financieel steunen van leerlingen, studenten, docenten en 

medewerkers, projecten en activiteiten van of gelieerd aan het Lucia Marthas Institute for 

Performing Arts (LMIPA); 
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 Het realiseren van of het faciliteren van een schoolgebouw in of nabij Amsterdam, waarin 

LMIPA een doorlopend en geïntegreerd curriculum kan aanbieden voor leerlingen en studenten 

in vooropleidingstrajecten, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk 

onderwijs;  

 En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn.  

De stichting verleent geen steun aan instellingen, projecten of activiteiten, waarbij één of meer 

bestuursleden een direct of indirect belang hebben. 

5.2 Bestuur	en	medewerkers	
 
Lucia Marthas is Ambassadeur van de Foundation.  

Het bestuur is in 2019‐2020 ongewijzigd gebleven: 

 Paul Smits, voorzitter 

 Bert de Groot, secretaris 

 Gioia Smid, lid. 
 
Gerard Stroomer zal het komend schooljaar het bestuur versterken en de functie van 
penningmeester gaan vervullen. 
 
Daan van Beek, de personal assistent van Lucia Marthas, ondersteunt het bestuur in praktische 

zaken. Hierdoor is er een nauwe band met het instituut en een soepele communicatie gewaarborgd. 

Bij de besluitvorming over steunaanvragen laat het bestuur zich adviseren door de Algemene 

Commissie van LMIPA. 

Het financieel toezicht verzorgt Masman Bosman accountants & belastingadviseurs te Den Haag. Om 

kosten te besparen is het dagelijkse financieel beheer in de loop van het verslagjaar overgedragen 

aan het bestuur en Daan van Beek. 

Het bestuur heeft in het verslagjaar vijf keer vergaderd. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. 

5.3 Culturele	ANBI 
 
De Marthas Talent Foundation is door de Belastingdienst aangewezen als Culturele Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat ‐met inachtneming van bepaalde drempelwaarden‐ een 

donatie aan de Marthas Talent Foundation fiscaal extra aftrekbaar is. Voor particuliere giften is dit 

125% en voor vennootschappen is dit 150%.  

Naam:       Stichting Marthas Talent Foundation  

RSIN/Fiscaal nummer:   854089251 

KvK nummer:      60854952 

Bankrekeningnummer:  NL58 ABNA 0419 8019 36 
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5.4 Contactgegevens	
 
Marthas Talent Foundation 

Adres: Rustenburgerstraat 436, 1072 HK Amsterdam 

Tel: +31 (0)20 6761370 

Email:  foundation@luciamarthas.nl  

Website: www.marthastalent.n l 

6 Vooruitblik	2020/2021	
 
De financiële vooruitzichten zowel voor leerlingen als studenten, als hun toekomstig werkveld zijn 

niet rooskleurig. Dat geldt zeker nog voor komend schooljaar. We staan derhalve voor een grote 

uitdaging meer fondsen te werven om aan de naar verwachting grotere hulpvraag te kunnen 

voldoen. Het nieuwe schooljaar zijn we daarom gestart met een actie, waarbij spectaculaire foto’s 

van dansende studenten worden aangeboden aan ons netwerk. Daarnaast heeft de VandenEnde 

Foundation een bijdrage toegezegd voor de lesgelden van leerlingen in de voortrajecten en voor het 

Alumni‐project “Keep in touch”. We zien derhalve het schooljaar 2020‐2021 met vertrouwen 

tegemoet. 
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Amsterdam Geen accountantscontrole toegepast

2.1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2020 

(na voorstel resultaatverdeling)

31 augustus 2020 31 augustus 2019
€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 1 12.692 38.143

Liquide middelen 2 32.024 16.293

44.716 54.436

PASSIVA

Stichtingsvermogen 3 

Vrij besteedbaar vermogen 42.900 51.731

Kortlopende schulden 4 1.816 2.705

44.716 54.436
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 01-09-2019 TOT EN MET 31-08-2020 

01-09-2019 /
31-08-2020

Begroting
01-09-2019 /
31-08-2020

01-09-2018 /
31-08-2019

€

€
€

Baten 5 24.167 52.800 34.559

Lasten
Kosten organisatie en management 6 8.673 15.800 13.697
Besteed aan doelstelling 7 24.325 37.000 14.693

Totaal van som der kosten 32.998 52.800 28.390

Totaal van netto resultaat -8.831 - 6.169

Bestemming saldo van baten en lasten
Vrij besteedbaar vermogen -8.831 6.169
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2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Marthas Talent Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Rustenburgerstraat 436,
1072 HK te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 60854952.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
Stichting Marthas Talent Foundation heeft tot doel:
a. Het laten excelleren door het financieel steunen van leerlingen, studenten, docenten en
medewerkers, projecten en activiteiten van of gelieerd aan het Lucia Marthas Institute of
Performing Arts (het LMIPA).
b. Het realiseren van of het faciliteren van een schoolgebouw in of nabij Amsterdam, waarin LMIPA
een doorlopend en geïntegreerd curriculum kan aanbieden voor leerlingen en studenten in
vooropleidingstrajecten, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk
onderwijs. 
c. En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.

De stichting verleent geen steun aan instellingen, projecten of activiteiten waarbij een of meer
bestuursleden van de stichting een direct of indirect belang hebben. 

Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
leiding van Stichting Marthas Talent Foundation zich verschillende oordelen en schattingen die
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven
van hetvereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn 640 inzake de verslaggeving van organisaties zonder
winststreven.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
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GRONDSLAGEN

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd minder dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende activa
Vlottende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante
waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente-inkomsten
ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Eigen vermogen
Het stichtingsvermogen wordt gevormd door het doneren c.q. onttrekken van de respectievelijk
onder- en overbesteding ten opzichte van de financiele ruimte.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de baten en lasten
over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.

Lasten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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