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Algemene informatie 
 

 

Oprichting 

Orpheus Curat is opgericht op 7 november 2017. De stichting heeft haar zetel in Heiloo en is ingeschreven 

in de Kamer van Koophandel onder nummer 70022356. 

RSIN of fiscaalnummer: 858107454 

De activiteiten zijn gestart in januari 2018. 

 

Doel: 

De stichting heeft ten doel: 

• Met zang en muziek een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie, 

hersenaandoeningen of psychische klachten; 

• Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk is. 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door ondersteuning van de ontwikkeling en 

verspreiding van het werk van Maartje de Lint, specifiek de methodiek BASE ( Brain Awakening Singing 

Education )  

 

Financiën: 

De benodigde middelen om het doel te bereiken worden gevonden via donaties, giften en legaten. Alle 

ontvangsten, onder aftrek van kosten, worden gebruikt ter ondersteuning en financiering van de gestelde 

doelen. 

 

Bestuur: 

Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. 

Momenteel  zijn dit; 

Dhr. H. van Fulpen – voorzitter 

Dhr. David Engelhard – secretaris 

Dhr. Jan Bras – penningmeester 

 

Enkele adviseurs  zullen het bestuur met raad en daad bijstaan. 

 

Beloningsbeleid:  

Het bestuur ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden. Gemaakte kosten worden vergoed tegen het 

overleggen van facturen. 

 

Contact: 

Voor inlichting etc. kunt u een mail sturen naar: secretaris@orpheuscurat.nl 

 

 

 

 



Jaarverslag 2021 

 

Het was door de coronapandemie al met al een moeizaam jaar; samen zingen met ouderen was in deze 

periode niet mogelijk. Van de 18 geplande samenkomsten van de Zing-cirkel in Heiloo zijn er slechts 6 

doorgegaan.  

Doordat groepsbijeenkomsten niet goed meer mogelijk waren is de koers verlegd naar individuele 

zangsessies en naar meer on-line bijeenkomsten. 

Individuele zangsessies zijn mogelijk geworden doordat er ook financiering via de PGB mogelijk bleek. Het 

ontwikkelde muziekboek voor de Zing-cirkels is als Karaoke-versie als “Zingcirkel online” geproduceerd en 

is via de webwinkel  van Maartje de Lint te bestellen.  Het verkoopresultaten  bleven helaas achter bij de 

verwachtingen. 

De ontwikkelde online cursus tot Zorg-Zanger/es bleek wel een succes. 

Er is eind 2021 een marketingonderzoek gedaan met als doel een beter beeld te verkrijgen van wie onze 

klanten zijn en hoe die te bereiken in groepsbijeenkomsten dan wel online.  

Laten we hopen dat 2022 een beter jaar wordt en dat de samenkomsten weer op volle toeren kunnen draaien 

en de belangstelling voor zingen met mensen met dementie door kan groeien als voor de coronatijd.  

 



BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

-------------------------------------------------- 

 

 

 

 

      31.12.21        31.12.20   

                   

     €     €   

ACTIVA:     

 

 

Vlottende activa 

---------------------- 

Debiteuren             -          -        

Voorraad boeken        1.170          -    

           

Liquide middelen 

-----------------------   

Kas             135         - 

Bank                          8.677               21.870    

     

 

 

              ________   _______    

                     9.982     21.870      

                               =======    ======   

   

 

 



 

 

      31.12.21        31.12.20   

                   

          €     €  

 

 

     

PASSIVA: 

 

  

Eigen vermogen      1.982                 1.870     

    

 

Reserveringen 

------------------- 

Pius        7.000           19.000 

Donatie       1.000              1.000 

 

 

Kortlopende schulden 

------------------------------   

Overlopende passiva           -                  -   

          

 

                _______                    ______   

        9.982           21.870   

                  ======         ======   

   



 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 

------------------------------------------------------ 

 

                             2021                 2020  

              -------------------------           -------------------------- 

     

                    €                                                

Inkomsten:                     

Donaties    5.307         3.692 

Verkopen boek         -         1.577 

Entree       295            635             

             5.602          5.904 

Kantoorkosten 

Abonnementen      106             -     

Overige kosten         -             46           

                  106                           46    

Projectkosten 

Zingcirkel online  14.600      11.000 

Vrijval reserve  12.000         11.000 

    2.600           - 

 

Marketing    1.089           - 

Zangmap/boek       -       3.912 

Vrijval reserve       -            1.500 

    1.089       2.412 

 

Representatie         13            62  

     

Muzikanten      718       3.505   

Vrijval reserve        -               1.500 

       718           2.005 

Drukwerk         -            96 

Website      761          144      

       761            240 

Algemene kosten 

Adviezen       -               -        

Overige kosten       45            -          

         45             -         

Financieringskosten 

Bankkosten       158           128    

         5.490         4.893  

BEDRIJFSECONOMISCH RESULTAAT         112                   1.011  

    ======    ====== 

 

 
 
 



 
 

 

TOELICHTING OP DE BALANS 

--------------------------------------------  

 

 

 

Bank:  

Het banksaldo staat geheel ter vrije beschikking. 

 

Reservering Pius. 

Van de Pius Stichting is een bedrag van € 30.000 ontvangen ter uitbreiding van de Singalong in Noord Holland. 

Hiervan is nu € 23.000 gebruikt. 

 

Reservering Donatie 

Het resterende bedrag is bestemd voor marketingdoeleinden. 

 

 

 

 

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 
--------------------------------------------------- 
 

 

Donaties: 

Dit jaar zijn naast gebruikelijke donaties ook gelden ontvangen van de gemeente Heiloo, Diaconie Prot. 

Gemeente. Voor het maken van een Duitse versie van ZingCirkel online is ook een donatie ontvangen. 

 

Entree: 

De entreegelden zijn aanmerkelijk lager. Reden is dat er dit jaar door corona maar een zeer beperkt aantal 

zangmiddagen zin geweest. 

 

Projectkosten: 

Nadat in 2020  is begonnen met het maken van een professionele ZingCirkel online is deze in 2021 geheel 

afgerond.   De complete kosten  zijn geheel betaald uit de donatie ( 2019 ) van de Pius Stichting. 

 

 

 

  


