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Voorwoord
In 2018 vierde Stichting Eiwerk haar tienjarige bestaan. Een onafhankelijke organisatie, die is
opgericht uit pure noodzaak, namelijk: zinvolle muziekactiviteiten organiseren voor mensen met
een psychiatrische of maatschappelijke kwetsbaarheid.
In maart 2008 startte de eerste workshop met zeven deelnemers die via een patiëntenvereniging
waren uitgenodigd. De stichting werd in het leven geroepen met Hannie Boumans als directeur,
die de organisatie uitbouwde tot volwaardig muziekcentrum. Een heleboel muzikanten,
vrijwilligers, docenten vinden inmiddels hun weg naar Muziekcentrum Eiwerk.
Wat is Eiwerk
 Eiwerk is een onafhankelijk muziekcentrum dat cursussen en muziekactiviteiten
organiseert voor mensen met een psychiatrische of maatschappelijke kwetsbaarheid.
 De muzikale kwaliteit wordt geleverd door professionele muziekdocenten (ZZP) en
ervaringsdeskundige muzikanten en daar waar mogelijk ondersteund door de deelnemers
zelf.
 Eiwerk doet een beroep op ieders muzikale vaardigheden en gezonde menselijke
eigenschappen. Daarbij houden wij rekening met ieders persoonlijke mogelijkheden en
belemmeringen.
 De organisatoren en begeleiders van Eiwerk zijn deels zzp-ers en deels vrijwilligers uit de
doelgroep psychiatrie en maatschappelijke opvang. Ook helpen mantelzorgers en
ouderen uit de buurt mee.
 Eiwerk is zelfstandig en gevestigd buiten een GGZ-instelling. Het is als familie-initiatief
gestart en sinds 2016 dagbestedingsaanbieder van de Gemeente Amsterdam.
Visie & werkwijze
 Muziek doet een beroep op de gezonde vermogens van alle mensen. Het verbindt,
ontwikkelt, daagt uit en geeft voldoening. Eiwerk streeft dit na voor iedere deelnemer.
 Deelnemers worden als muzikant benaderd, niet als cliënt.
 Eiwerk gaat uit van wat men wél kan.
 Eiwerk richt zich op participatie, inclusiviteit en normalisatie.
 Wij stimuleren het ontwikkelen van eigen kracht en talent.
 We hebben geen vrijblijvende inloop; deelnemers verbinden zich aan bands en
muziekgroepen die toewerken naar optredens voor familie en vrienden.
 We werken graag samen met andere muziekinitiatieven en onafhankelijke voorzieningen
binnen Amsterdam die eigen kracht stimuleren.
Organisatie
Eiwerk is een kleine organisatie die geen mensen in dienst heeft. Voor de leiding, coördinatie,
administratie en het geven van de workshops en lessen worden freelancers (zzp-ers) ingehuurd.
Alle overige structurele activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers.
De kerngroep bestaat uit twee coördinatoren, twee frontdesk-medewerkers, een administratief
medewerker en een directeur. Het bestuur bestaat uit Christoffel Klap (voorzitter), Marco Luirink
(penningmeester) en Paul Vos (secretaris).

Deelnemers over Eiwerk
‘Ik heb de muziek die ik maak bij Eiwerk nodig om me weer goed te voelen. Als ik te weinig te doen
heb ga ik piekeren en dat is niet goed voor me.’
‘Een vrijhaventje waar iedereen elkaar respecteert en waardeert en waar je veilig bent. Het EI
heeft me door verschillende zware perioden heen geholpen waarbij ik ook de energie ontving die ik
op zo een moment nodig had. Bij het EI kan ik mijn masker af doen en het voelt als of ik er een
familie bij heb gekregen! Kortom, van muziek maken op het EI word ik BLIJ.’
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Organogram Stichting Eiwerk
Bestuur
3 leden: voorzitter, penningmeester, secretaris
(vrijwilligers)

Directeur
(zzp)

KERNTEAM

DOCENTEN

Coördinatoren
(zzp)
Frontdesk
medewerkers
(vrijwilligers/
WPI-kracht)

Leraren muziek
(zzp)
Ervaringsdeskundige
leraren
(vrijwilligers)

ONDERSTEUNING
Gastheren/
gastvrouwen
(vrijwilligers)
Catering / extra hulp
rond optredens
(vrijwilligers)

Administratief
medewerker
(zzp)

Technici / filmers /
fotografen
(vrijwilligers)

ICT’er / digitaal beheer
(zzp)

Adviseurs
(vrijwilligers)

Het jaar in cijfers
 Eiwerk opende 39 weken haar deuren voor in totaal 121 deelnemers.
 Tijdens de reguliere cursusblokken werden van dinsdag t/m donderdag 17 verschillende
workshops + 3 verschillende soorten individuele les aangeboden.
 Ieder cursusblok trok gemiddeld 89 cursisten. De meesten daarvan volgden 1 activiteit,
een kwart volgde 2 tot 3 workshops per blok.
 Het zomerprogramma besloeg 4 weken, waarin tijdens 1 dag per week 5
groepsworkshops + 5 verschillende soorten individuele les werd aangeboden, voor totaal
69 unieke deelnemers per week.
 In december werd gedurende 2 weken gerepeteerd en de feestelijkheden voorbereid
voor het 10-jarig jubileumfeest.
 Dit alles werd mogelijk gemaakt door 18 medewerkers en 20 vrijwilligers.
 Deelnemers geven Eiwerk het gemiddelde rapportcijfer 8.
Deelnemers
Geïnteresseerden weten Eiwerk goed te vinden. Met gemiddeld zo’n 90 deelnemers per
cursusblok en totaal 50 kennismakingsgesprekken in het hele jaar constateren wij een groei. Er
komen regelmatig jonge mensen (<30 jaar).
Instroom 2018: 31 nieuwe deelnemers
Uitstroom 2018: 13 deelnemers (waarvan er 3 slechts tijdelijk stopten, in beeld blijven)
Nieuwe deelnemers weten ons te vinden via hun behandelaren, trajectcoaches, bekenden die al
op Eiwerk bezig zijn, onze site, flyer, aanwezigheid op (social) media of ons aanbod op
www.jekuntmeer.nl. De deelnemers die (tijdelijk of definitief) uitstromen geven als reden op: een
terugval; weer aan het werk; start van een opleiding; verhuizing; andere belangrijke bezigheden;
te weinig concentratie of ritme kunnen opbrengen. Bij een enkeling hebben wij deelname moeten
3

stopzetten omdat iemand niet paste in een groepsactiviteit. Een paar mensen zijn uit beeld
verdwenen. Met veel van de (tijdelijke) uitstromers houden we contact, waardoor we hen weten
te betrekken bij onze activiteiten. Veel oud-deelnemers komen binnen een half tot twee jaar weer
terug bij een cursus. De termen ‘instroom’ en ‘uitstroom’ zijn dus zeer relatief.
Vraag & aanbod
Het reguliere aanbod bestaat uit 6 bandworkshops; een zanggroep; gitaarworkshop; een
percussieworkshop; cursus studiotechniek; cursus filmen & monteren; digitale muziekproductie
(‘Bit by Beat’); een open sessie en enkele individuele lessen op piano en gitaar.
In juli is een speciaal zomerprogramma georganiseerd, met aandacht voor individuele percussie-,
piano-, zang-, en basgitaarles voor 16 muzikanten per week + 7 workshops waaraan 52
muzikanten deelnamen. Aansluitend in augustus is Eiwerk op 3 donderdagen geopend voor
repetities van 3 bands en de sessie.
De sessie (open toegankelijk & gratis) op donderdag wordt iedere week aangeboden. Met succes:
niet alleen komen er veel deelnemers op af die normaal op verschillende dagdelen workshops
volgen, ook biedt de sessie een laagdrempelige, vrijblijvende kennismaking en inloopmogelijkheid.
Met zes Ei-concerten als afronding van de drie cursusblokken hebben de muzikanten hun nieuwe
materiaal laten horen en zien. Voor een gemiddeld aantal bezoekers van zo’n 70 tot 80
familieleden en vrienden per optreden.

De vraag is groter dan het aanbod: er is in 2018 een wachtlijst ontstaan voor de individuele lessen
(piano, gitaar, basgitaar) en de cursussen elektronische muziek, studiotechniek en filmen &
monteren. Ruimte- en budgetbeperkingen staan extra lessen niet toe. Naast Eiwerk is er in
Amsterdam weinig gelijksoortig (betaalbaar & laagdrempelig) aanbod voor muziekmaken als
zinvolle dagbesteding of persoonlijke ontwikkeling.
Optredens buiten de deur
Music x Freedom
Eiwerk duo’s Segun & Mathijs en Suzi & Guido deelden 25 mei hun muziek en persoonlijke
verhalen tijdens het huiskamerconcert Music x Freedom. Georganiseerd door A City Made by
People bij Sonos Home Amsterdam i.s.m. Eiwerk en St. Miracles of Music. Bekijk de video
impressie met interviews met de muzikanten: https://youtu.be/oGOTL-S153s
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(foto’s: Nadine van der Wielen)

Vondelpark Openluchttheater

Zaterdag 26 mei trad Eiwerk op voor Amsterdammers en toeristen in het Vondelpark. Maar liefst
zeven bands en een duo gaven een 4 uur durend concert op het professionele podium van het
vermaarde Openluchttheater.
Een van onze muzikanten: ‘Het is een hele eer op dat podium te mogen spelen. Het was een
spannende maar wel leuke ervaring. Het was ook te gek dat we dat allemaal samen hebben
gedaan, elkaar aanmoedigend, dansend, plezier makend.’
In samenwerking met Stichting De Brouwerij en Vondelpark Openluchttheater.
Zie de video impressie: https://youtu.be/OIyAHJ4jmbI (video: Eric de Clerq)

(foto’s: Pottie Jansen)
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KWIK & Friends – samenwerkingsproject met HVO-Querido
De 5e jaargang van KWIK alweer, met het verbindende thema: vriendschap. Tijdens dit
samenwerkingsproject van HVO-Querido en Eiwerk maken bewoners, begeleiders en
naastbetrokkenen van HVO-Querido met elkaar muziek. Op donderdag 15 november 2018 traden
ze op in de Amsterdamse Club Panama. De doelen van KWIK zijn de vergeten en verborgen
muzikale talenten van de bewoners ophalen, mensen uit hun sociale isolement halen en weer in
contact brengen met de maatschappij en cultuur.

(foto’s: HVO-Querido)

Sociaal
Eiwerk is een veilige muziekgemeenschap. Er wordt door de deelnemers samengewerkt in
muziekgroepen en toegewerkt naar optredens. Er ontstaan vriendschappen en sociale netwerken.
Deelnemers helpen elkaar ook in privé-situaties. Eiwerk laat niemand zomaar los, waardoor ook
het directe netwerk van familie en verzorgers ontlast wordt. We bieden veiligheid, persoonlijke
aandacht en gezelligheid.
Maatschappelijk
Bij Eiwerk kan men zich niet alleen creatief en sociaal ontwikkelen. Er zijn ook meerdere
mogelijkheden om mee te werken in de organisatie. Wij werken voornamelijk met vrijwilligers,
maar ook bijvoorbeeld via detachering bij de gemeente Amsterdam WPI (Werk, Participatie en
Inkomen) op kantoor, bij het beheer, het beleid en bestuur. Er zijn vrijwillige beeldtechnici,
geluidstechnici en muziekleraren. Daarnaast signaleert en helpt Eiwerk. Onder andere door
binnen de wijkzorg deelnemers door te verwijzen die meer steun vanuit de Wmo nodig hebben.
Hoofdaanbieder dagbesteding & ontwikkelingen Wmo
Van 66 unieke deelnemers (inclusief 10 inlopers) in 2017 zijn we gegroeid naar 84 unieke
deelnemers (inclusief 16 inlopers) met Wmo financiering van de gemeente Amsterdam. Ten tijde
van het opstellen van dit verslag (juni 2019) is de definitieve afrekening met de gemeente
Amsterdam nog niet binnen. Hoewel er nog veel onduidelijkheid is zijn er signalen dat er de
komende jaren minder middelen beschikbaar komen voor de Wmo. Dat betekent dat ook Eiwerk
daar de gevolgen van zal ondervinden.
Samenwerking ketenpartners
Eiwerk is in 2018 onderaannemer voor gemiddeld 22 deelnemers bij HVO-Querido, Roads,
Amstelrade, De Volksbond, De Waterheuvel, Cordaan, Inforsa, RIBW Zaanstreek, De Windroos,
Reakt en de Regenbooggroep. Met deze organisaties zijn afspraken gemaakt.
Kwaliteitskeurmerk
Klein, dichtbij, persoonlijk, direct. Eiwerk is sinds 2016 gecertificeerd met het kwaliteitskeurmerk
‘HKZ voor kleine organisaties in de zorg’. In 2018 heeft het Keurmerkinstituut een jaarlijkse audit
gehouden en is de certificering verlengd.
ANBI
Stichting Eiwerk is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling). Dit betekent dat schenkingen ten dele leiden tot belastingaftrek. Donateurs mogen
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een schenking aftrekken boven een drempelbedrag (1% van het drempelinkomen) en onder een
maximum (10% van het drempelinkomen).
Jaarrekening 2018
Zie pagina 8 t/m 11.
Het verschil tussen het gerealiseerde resultaat en de begroting is als volgt te verklaren:
-

Tegenvallende Wmo inkomsten. Hierover loopt nog een discussie met de gemeente;
Hogere managementkosten door extra inzet directeur om achterstanden in te lopen;
Hogere kosten activiteiten voor zomerprogrammering en optreden in Vondelpark.
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Jaarrekening 2018
BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (NA WINSTVERDELING)
31 december 2018

31 december 2017

(in euros)

ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

14.371
130.089

59.790
106.765
144.460

166.555

144.460

166.555

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves

Kortlopende schulden en
Overlopende passiva

121.826

157.765
121.826

157.765

22.634

8.790

144.460

166.555
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
2018

2018
Budget

2017

(in euros)
Netto omzet
Bruto bedrijfsresultaat

208.303

Managementkosten
Kosten activiteiten
Projectkosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
ICT kosten
Overige bedrijfskosten

101.361
90.602
20.550
1.943
4.532
9.733
15.589

Som der bedrijfslasten

Rentebaten
Rentelasten

231.400
208.303

244.867
231.400

95.000
80.500
20.550
1.200
3.000
9.500
17.000

244.867
63.824
79.521
24.898
16.500
293
694
617
16.787

244.310

226.750

203.134

-36.007

4.650

41.733

68
-

200
-

112
-

68

200

112

Resultaat uit gewone
Bedrijfsuitoefening voor
belastingen

-35.939

4.850

41.845

Belastingen resultaat uit
gewone
Bedrijfsvoering

-

Bijzonder baten

Resultaat na belastingen

-35.939

-

4.850

41.845
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijnen Jaarverslaglegging RJ640. De jaarrekening
is opgesteld in EURO. De waardering van activa en passiva vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Activiteiten
De activiteiten van Stichitng Ei-werk, statutair gevestigd te Amsterdam
bestaan voornamelijk uit:
Eiwerk organiseert muziekactiviteiten en workshops voor mensen met een psychische en
maatschappelijke kwetsbaarheid die zichzelf muzikaal en creatief willen inzetten en ontwikkelen.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Overige activa en passiva
Tenzij anders vermeld, worden de overige activa en passiva gewaardeerd tegen nominale
waarden, eventueel verminderd met noodzakelijk geachte voorzieningen.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld,
gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Netto omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn
verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Algemeen
Alle onder dit hoofd opgenomen vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.
Vorderingen
(in euros)
Debiteuren
Nog te ontvangen subsidies
Liquide middelen
(in euros)
ING Bank NL93INGB0005842693 rekening courant
ING Bank NL93INGB0005842693 spaarrekening
Kas

31.12.2018

31.12.2017

14.371
14.371

43.946
15.844
59.790

13.138
116.897
54
130.089

14.838
91.829
98
106.765

Alle onder dit hoofd gerubriceerde tegoeden zijn direct opvraagbaar.
Eigen vermogen
31.12.2018 31.12.2017
Overige reserve
(in euros)
Saldo per 1 januari
bij: Resultaat lopend boekjaar
Saldo per 31 december
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Vooruitontvangen bedragen
Te betalen bedrijfskosten
Te betalen accountantskosten

157.765
-35.939
121.826

115.920
41.845
157.765

11.534
4.000
2.100
5.000
22.634

2.232
6.558
8.790

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Eiwerk heeft een huurverplichting voor het gebouw (Ei-Complex). De verplichting is EUR 16.500
per jaar en loopt tot en met 1 november 2020.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2018
Opbrengsten uit bedrijfsuitoefening

Gemeente WMO
Projectinkomsten
Bijdragen uit hoofde van onderaannemerschap
Eigen bijdrage deelnemers
Giften

2018
183.976
16.670
4.675
2.982
208.303

2017
168.375
46.047
21.556
5.037
3.852
244.867

De netto-omzet over 2018 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 14,9% gedaald.
Aantal medewerkers
Gedurende het jaar 2018 hebben alle betaalde krachten als ZZP-er gefactureerd, waarvan 1 (de
directeur) via een pay-rollbedrijf.
Managementkosten
Directeur
Coördinatoren
Kosten activiteiten
Docenten reguliere workshops
Vrijwilligers workshops
Kosten slotoptredens
Kosten optredens buiten de deur
Kosten jubileum
Muziek EI geluid en beeld

Projectkosten
KWIK
Overige bedrijfskosten
Accountantskosten
Kosten boekhouding
Overige advieskosten
Verzekering
Overige kosten onvoorzien

Rentebaten
Bankspaarrekening

2018
65.823
35.538
101.361

2017
40.866
22.958
63.824

79.557
4.205
776
3.458
2.606
90.602

51.285
2.371
25.865
79.521

-

24.898
24.898

5.748
7.122
1.148
549
1.022
15.589

8.542
2.310
1.633
549
3.753
16.787

68
68

112
112
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Amsterdam,
Stichting Eiwerk

Christoffel Klap, voorzitter

Marco Luirink, penningmeester

Paul Vos, secretaris
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