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De stichting Contact & muziek is opgericht op 5 juli 2010 en door de 
belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is
sinds 1 januari 2013 ook een culturele ANBI. Een gift aan onze stichting is 
hierdoor voor 125 % aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting.

Alle activiteiten en initiatieven van de stichting komen voort uit de 
(onderlinge) samenwerking van woon- en werkgemeenschap Contact & muziek.
Leonoor, initiatiefneemster, begeleidt het geheel en zet de activiteiten in gang.
Marthe en Erik, huisgenoten, helpen bij de voorbereiding en de uitvoering. 

“ Alles iedereen geeft, wordt iedereen rijk.”

2017 is een heel hectisch jaar geweest. Leonoor's moeder is in april in een  
verzorgingshuis terecht gekomen en op 8 juni is Jeannette, Leonoor's zus en 
huisgenote overleden met een enorme nasleep. 

De stichting heeft een financiële bijdrage geleverd of op ander manier 
meegewerkt (folders, flyers, foto's) aan de volgende activiteiten en 
gebeurtenissen in 2017:

– bezoek aan diverse (bijeenkomsten over) woongemeenschappen en 
duurzame wooninitiatieven, ook met zang;

– lezing Leonoor 'de ziel terug in de zorg', 4-stemmige zang, ontmoeting 
en gesprek;

– zang tijdens begrafenis Jeannette.  

De activiteiten dragen bij aan (sociale) bewustwording door contact, 
communicatie en samenwerking tussen mensen te bevorderen door middel van
gesprekken, ontmoetingen, meditatie, kleur en muziek.
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bijeenkomsten nieuwe wooninitiatieven

Vlierhof, 'nieuwjaarsconcert' 13 januari 2017

Ter oriëntatie en inspiratie op een nieuwe 
manier van bij elkaar zijn en wonen zijn 
wij bij een bijeenkomst van een 
woongemeenschap in oprichting in      
Den Bosch op 27 januari 2017, in een 
yurt (nomadentent uit Mongolië).

woongemeenschap Den Bosch in oprichting, '
bijeenkomst in yurt 27 januari 2017

ziel terug in de zorg 
Leonoor geeft een lezing 
in een meditatiecetrum 
Den Haag op 25 februari 
2017
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afscheid Jeannette – juni 2017

In een heel hectische en bewogen tijd heeft 
de begrafenis van Jeannette plaatsgevonden.

Leonoor heeft beschreven hoe zij 
jarenlang voor Jeannette heeft 
gezorgd, hoe wij met ons drieën 
verder gaan na het overlijden van 
Jeannette. Het boek staat inmiddels
ook in pdf versie op de website.

boek afscheid Jeannette

vrijwilligersvergoeding
Net als in 2016 heeft het bestuur besloten Jeannette een 
vrijwilligersvergoeding toe te kennen, als dank voor het tekenen van de 
gekleurde noten van het lesmateriaal. 

Utrecht, juni 2018

bloemen afscheid Jeannette
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jaarrekening 2017

verlies- en winstrekening

uitgaven 2017 2016

1 ontmoeting en muziek 106 1.272
2 muziekonderwijs - -
3 bankkosten 102 99
4 publiciteit - 212
5 overige kosten 0 734
6 batig saldo 94

€ 302 € 2.317

inkomsten

7 giften 20 215
8 overige 282 9
9 nadelig saldo - 2.093

€ 302 € 2.317

balans

activa

1 betaalrekening 465 374
2 spaarrekening 1.552 1.549

€ 2.017 € 1.923

passiva

3 nog te besteden 2.017 1.645

€ 2.017 € 1.923


