
Stichting Chimaera Trio 

Bestuur  
Voorzitter: Gerard Beunk 
Penningmeester: Suzanne ten Hagen  
Secretaris: Thomas van der Beek 

Artistieke leiding: trio 
klarinet - Annemiek de Bruin  
cello  - Irene Kok  
piano  - Laurens de Man  

Visie 
De stichting wordt bestuurd vanuit de visie dat muziek een belangrijke rol speelt door 
het vermogen om emoties op te wekken en daardoor voor verdieping te zorgen in het 
menselijk leven.  

Missie 
De stichting focust op het bereiken van zoveel mogelijk mensen door het maken van 
aansprekende programma’s met een artistiek sterk concept als basis in uitvoeringen van 
hoge kwaliteit. De combinatie van oorspronkelijk voor deze bezetting geschreven muziek 
en arrangementen voegt een verrassend element toe aan de beleving. 

Doelstellingen  
Doel is het (gemiddeld) maandelijks verzorgen van een optreden, waarbij het trio soms 
wordt aangevuld met andere musici. Daarnaast is het streven eenmaal per jaar een 
project te organiseren waarbij een onderwerp uit de muziek verder wordt uitgediept. 

PR en marketing  
Publieksbereik is van essentieel belang voor de stichting. Vernieuwende vormen en 
creatieve manieren om (nieuw) publiek te bereiken heeft de interesse van de stichting. 
Daartoe gebruikt de stichting zowel nieuwe (media) als de gebruikelijke 
communicatiemiddelen.  

Organisatie  
De trioleden zijn de artistieke leiding van de stichting. Het bestuur bestaat uit een 
voorzitter, secretaris en een penningmeester en is verantwoordelijk voor het beleid en 
de financiële zaken van de stichting. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden 
onbezoldigd.  

Financiën/Fondsenwerving  
De stichting heeft geen winstoogmerk. De inkomsten van de stichting bestaan uit de 
gage bij concerten en uit fondsenwerving. Door de ANBI-status wordt de kans op 
donaties van particulieren en vermogensfondsen groter. 



 
Balans per 31 december 2019 

       

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen           0 

LIQUIDE MIDDELEN    3.045 

    ______ 

Totaal activa     3.045 

      ===== 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN                                                                                                                0 

KORTLOPENDE SCHULDEN     3.045  

   _______      

Totaal passiva     3.045 

     ====== 

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 5 maart 2020 

 
S. ten Hagen, 

penningmeester 



Toelichting op de balans per 31 december 2019 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de historische kosten. De activa en passiva zijn tegen nominale 

waarde in de balans opgenomen. 

ACTIVA 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met naar tijdsgelang 

berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. 

Vlottende activa 

De vlottende activa zijn opgenomen tegen nominale waarde. 

Liquide middelen 

Deze staan ter vrije beschikking van de onderneming. 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is nihil. De stichting heeft in de voorgaande jaren winst, noch verlies gemaakt. 

Overige toelichtingen 

Er waren in 2019 geen werknemers  in dienst. 

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 5 maart 2020 

S ten Hagen, 
penningmeester 


