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Gegevens 
Statutaire Naam: Stichting CMA Podium 
Postadres:  Amstelveld 1, 1017 JD Amsterdam 
Telefoon:  0206226560 
Emailadres:  stichting.cmapodium@gmail.com 
Website:  www.cma-podium.nl 
IBAN:   NL44SNSB0773 255915 
KvK nummer:  73334049 
RSIN:   859467363 
 
De Stichting CMA Podium (CMA Podium) is een onafhankelijke stichting , opgericht 
op 11 december 2018. CMA Podium kent een bestuur bestaande uit vrijwillige 
bestuursleden met affiniteit met klassieke muziek en dans (educatie). CMA Podium 
heeft geen Raad van Toezicht 
 

De Missie 
De missie van CMA Podium is om iedereen, kinderen in het bijzonder, te laten 
kennismaken met, liefde en respect bij te brengen voor, en ervaring op te doen met 
klassieke muziek en aanverwante culturele aspecten. Muziek is puur en een zuivere 
manier van communiceren. Het bevordert vriendschap wanneer je samen muziek 
maakt. Naar muziek luisteren verbindt mensen en zorgt voor een gevoel van 
saamhorigheid. 
 

Doelstelling 
Promotie van klassieke muziekbeleving bij iedereen, met de nadruk op kinderen en 
mensen voor wie klassieke muziek een nieuwe ervaring is. Het bieden van een 
podium niet alleen aan jong talent maar ook aan andere kinderen die bezig zijn 
met klassieke muziek om hun talent en emoties te delen met een groter publiek. Het 
delen van emotie verrijkt niet alleen de artiesten maar ook het publiek. 
 

Bestuur en organisatie Stichting CMA Podium 
Het bestuur van CMA Podium bestaat uit drie leden: een voorzitter, secretaris en 
penningmeester.  De bestuursleden zijn actief betrokken bij het beleid en de 
financiën. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun 
bestuursfunctie. Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur. 
 

• Hedde Zeijlstra, voorzitter, hoogleraar taalkunde, Universiteit Göttingen 
• Dirk Stolp, secretaris, voorzitter Co&Stolp 
• Daan van der Schroeff, penningmeester, Global Sourcing Manager, ICL 

 
Stichting CMA Podium heeft een kleine uitvoerende organisatie met daarnaast op 
projectbasis een groot aantal vrijwilligers, zonder wie activiteiten zoals het Tsjaikovski 
Bal, niet uitgevoerd zouden kunnen worden.  
 
Uitvoerende organisatie: 

• Tatiana Chevtchouk, artistiek leider 
• Marcha Thiagarajah Hendriks, projectleider 
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• Vera van Gerwen, project assistent 
 

Activiteiten  
CMA Podium is een vervolg op een serie culturele evenementen, ‘Muziek aan het 
Russische Hof’, ‘Een Dag met Bach’ en ‘Mozart Leeft!’, waarbij honderden kinderen 
en volwassenen in de afgelopen jaren kennis maakten met het leven en muziek in 
belangrijke historische perioden.  
 
In het jaar 2020 zijn er vanwege de impact van het corona crisis geen activiteiten 
georganiseerd. 

Financiële Verantwoording 
Werving en beheer van de middelen 
Inkomsten 
De enige inkomsten in 2020 bestonden uit een btw-teruggave van de 
Belastingdienst en van twee debiteuren. 
 
Inzet en besteding van de middelen 
• Doelbesteding: 

CMA Podium streeft ernaar de middelen voor tenminste 90% in te zetten voor 
directe hulp in haar werkgebied. 

• Exploitatiekosten: 
CMA Podium streeft ernaar de exploitatiekosten minimaal te houden. 
Declaraties en andere onkosten dienen door twee bestuursleden te worden 
goedgekeurd op wie de declaratie geen toepassing heeft. Er zijn in 2020 geen 
onkosten door bestuursleden gedeclareerd. 

• De interne kosten van CMA Podium voldoen aan de ANBI-voorwaarden en zijn 
beperkt tot publiciteitskosten (bijvoorbeeld de website), notariskosten en kosten 
voor de zakelijke bankrekening. 

• CMA Podium is opgericht op 11 december 2018 en had op dat moment geen 
bezittingen, schulden of eigen vermogen.  

• Onbezoldigd bestuur: 
o Bestuursleden kunnen alleen aanspraak maken op een tegemoetkoming in 

de kosten overeenkomstig vrijwilligersbeleid.  
o Een bestuurslid kan niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof 

het zijn eigen vermogen is, hetgeen is vastgelegd in de statuten. Art. 7: het 
bestuur beslist met meerderheid van stemmen, en artikel 9.1: het bestuur 
vertegenwoordigt de stichting, en 9.2: de vertegenwoordigheids-
bevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 
bestuurders.  

o Op de bankrekening zijn twee gezamenlijk handelende bestuurders bevoegd 
en overeenkomsten dienen vooraf door het bestuur te worden goedgekeurd 
alvorens deze door twee bestuurders ondertekend zullen worden 

 
Stichtings- of Bestuurskosten 
De kosten voor de oprichting en het beheer van CMA Podium bestonden voor 2019 
uit: 

1. Kosten zakelijke rekening:    €117,-  
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2. Boete van de Belastingdienst     €75,- 
 
Het totaalbedrag is €192,-.  
 
Onkostenvergoedingen 
Aan de bestuurders van de stichting zijn geen onkostenvergoedingen of 
vacatiegelden uitgekeerd. 
 
Bestemmingen van het resultaat 
Het bruto resultaat bedraagt €6.925,- Dit zal worden aangewend om lopende 
kosten van de zakelijke bankrekening en de webhosting te betalen en voor het 
volgende evenement Beethoven Leeft! van Stichting CMA Podium in 2022. 
 

Bijlagen 
1. Winst- en verliesrekening 2020 
2. Balans op 31 december 2020 

 



Stichting CMA Podium
Datum: 31-12-2020

Begroting 2020 Realisatie 2020

Inkomsten
Kaartverkoop
Fondsen
Advertenties
Verhuur kostuums 65€                        70€                     
PIN & Contant
Donaties
Btw teruggave 9,024€                   7,496€                
Totaal inkomsten 9,089€                   7,566€         

Uitgaven
Bestedingen CMA Podium
Locatie
Artiesten 450€                      450€                   
Vervoer
Publiciteit
Productie
Vrijwilligers
PR & Representatie
Onvoorzien 10%
Subtotaal Bestedingen 450€                      450€            

Algemene kosten
Kosten beheer stichting 200€                      -€                       192€                   
Beloning bestuurders -€                       -€                   
Onkosten bestuurders -€                       -€                   
Subtotaal Algemene Kosten 200€                      192€            

Totaal kosten 650€                      642€            

Resultaat bruto 8,439€                   6,925€         

Winst- en verliesrekening over 2020



Stichting CMA Podium
Balans op 31-12-2020

Activa Passiva
Kas Kortlopende leningen 5,000€       
Betaalrekening 7,545€       Reservering afdracht BTW -€           
Debiteuren -€           Crediteuren -€           
BTW te ontvangen -€           Vrij vermogen 2,545€       
Totaal activa 7,545€       Totaal passiva 7,545€       


