ANBI status
Stichting Opus Leo beschikt over de ANBI status. Hierdoor kunnen particulieren en bedrijven de
doelen van onze stichting belasting technisch aantrekkelijk ondersteunen. Uiteraard worden er eisen
gesteld aan een stichting die deze status toegekend heeft gekregen. Op deze pagina vindt u de
belangrijkste voorwaarden en invulling door Opus Leo opgesomd.
Naam:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
KVK:
Bank:
RSIN:

Stichting Opus Leo
Dennekampke 10, 5221 BJ ’s-Hertogenbosch
06-23817561 / 06-53336248
contact@opusleo.nl
17162973
NL64RABO 01719.05.504
8129.73.410

Bestuur:
Voorzitter – Els Roest – de Bekker
Secretaris – René Dullaart
Penningmeester – Ton Geerts

Doelstelling:
Conform de statuten van de stichting:
“uitkering(en) te doen aan een of meer door het bestuur aan te wijzen instellingen, welke binnen het
Rijk gevestigd en welke instellingen uitsluitend het algemeen nut beogen als bedoeld in artikel 24 lid
4 van de Successiewet 1956, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de breedste zin van het woord.”
De invulling van het huidige bestuur brengt binnen deze doelstelling een focus aan op de regio ’sHertogenbosch, en muziek als middel om mensen samen te brengen. Daarnaast richten we ons op
jongeren als uitvoerend musicus.

Beleidsplan:
Het beleidsplan om bovenstaande doelstellingen te realiseren is opgesplitst in drie
leeftijdscategorieën:
Basisschool (4-12 jaar)
Middelbare school (13-18 jaar)
Jong volwassen (18+)
Stichting Opus Leo is actief betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van Muziekakkoord ’sHertogenbosch. De stichting is het lokale fonds op naam voor de financiële invulling van het akkoord.
Muziekakkoord ’s-Hertogenbosch richt zich op kinderen op de basisschool. De stichting participeert als
kernteamlid en zet haar netwerk binnen onderwijs, cultuur en verenigingen actief in om de doelen
van het Muziekakkoord te realiseren.

Dennekampke 10
telefoon: 06-23817561

5221 BJ ’s-Hertogenbosch
contact@opusleo.nl
www.muziekbrengtmensensamen.nl

Bank: NL64 RABO 0171 9055 04
inschrijving KvK: 17162973

Op dit moment wordt aanvullend beleid ontwikkeld voor de jongeren in leeftijd vanaf 13. Speerpunt
van het beleid is het samen muziek maken en ontwikkelen van talenten. Hierbij zoeken we steeds
naar een zwakke of ontbrekende link in het reeds aanwezige aanbod binnen de regio ’sHertogenbosch. Houd onze website en socials in de gaten voor updates.

Financieel:
Alle inkomsten van de stichting komen volledig ten goede aan de invulling van de doelstelling, of
populair gezegd, al het geld gaat naar muziekonderwijs voor kinderen, jongeren en jong volwassenen.
Het bestuur en de vrijwilligers welke actief zijn in of voor de stichting doen dit volledig onbezoldigd.
De stichting heeft inkomsten uit giften van zowel particulieren als bedrijven. Daarnaast is zij actief in
het werven van fondsen.
Toekenning van uitkeringen komt tot stand na goedkeuring door het bestuur.
Ditzelfde bestuur legt aan de sponsoren verantwoording af.
De balans en staat van baten en lasten met toelichting is opvraagbaar bij het stichtingsbestuur.

Resultaten:
Kalenderjaar 2020 is vanuit de stichting besteed om Muziekakkoord ’s-Hertogenbosch in de steigers te
zetten. Verschillende deelnemers aan dit akkoord zijn bijeen gebracht, en de hoofdlijnen van het
akkoord zijn vastgelegd. Daarnaast is er succesvol een aanvraag ingediend voor een financiële
bijdrage van de gemeente ’s-Hertogenbosch om het akkoord invulling te kunnen geven. Deze bijdrage
is opgenomen als: De Opmaat gelden.
Muziekakkoord ’s-Hertogenbosch is getekend op 15 juli 2021.
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