Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Chime (European Foundation for Chinese Music Research

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 6 8 0 9 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Vliet 35, 2311 RD Leiden

Telefoonnummer

0 6 1 2 6 9 2 8 3 8

E-mailadres

Chime@wxs.nl (of Chime@planet.nl

Website (*)

www.chimemusic.net

RSIN (**)

8 0 1 6 4 7 1

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Wereldwijd, meer specifiek gericht op uitwisseling tussen het Westen en China

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

4

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Stephen Jones (b.23-09-1953), geb en gevestigd in Londen GB

Secretaris

Frank Kouwenhoven (b.21-05-1956), geb te 's-Gravenhage, wonend te Leiden

Penningmeester

Frank Kouwenhoven (zie hierboven)

Algemeen bestuurslid

François Picard (b.23-07-1954), geb. en wonend in Parijs

Algemeen bestuurslid

Tan Hwee San (b.01-08-1961). geb te Singapore, gevestigd in Londen

Overige informatie
bestuur (*)

Overige bestuursleden: Barbara Mittler (b.15-02-1968) BRD (Duitsland), Rachel Harris,
(b.27-04-1969), Londen, Helen Margaret Rees, geb 27-02-1964 in Dagenham, nu in LA

IB 110 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

CHIME is een platform van wetenschappers opgericht ter bevordering van onderzoek
naar Chinese muziek in Europa en de Westerse wereld. Tevens bevordert de Stichting
de belangstelling in Europa voor Chinese muziek en onderzoek daarnaar, en
uitwisseling tussen Westerse onderzoekers, en beoogt de samenwerking te
bevorderen tussen Westerse en Chinese onderzoekers op het gebied van Chinese
muziek.
Voor deze doelen onderhoudt de Stichting een netwerk, een website, een
electronische nieuwsbrief, publiceert een Engelstalig tijdschrift (sinds enkele jaren in
electronische vorm), organiseert jaarlijks een internationale conferentie, en onderhoudt
contacten met de internationale academische gemeenschap, voorzover actief op dit
terrein. Ook verleent CHIME (bescheiden) steun aan documentatieprojecten,
publicaties, lezingen, muziekcursussen, seminars, lezingen van internationale experts,
en de vervaardiging van muziekopnamen, in beeld en geluid. Incidenteel ondersteunt
CHIME festivals en concerten op het hgebied van Chinese muziek.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Tijdschrift, nieuwsbrief, website, jaarlijkse conferenties, kleine onderzoeksprojecten,
informatiepunt. De stichting houdt kantoor te Leiden, bemand door vrijwilligers.Tot
2019 beheerde CHIME een bibliotheek, geluidsarchief en instrumenten-collectie in
Leiden. Deze collecties hebben nadien professionele behuizing gevonden bij het
Centre for Asian and Transcultural Studies (CATS) van de Universiteit Heidelberg (in
Duitsland, voor de boeken, tijdschriften en AV materiaal) en het Centro Científico e
Cultural de Macau (CCCM) in Lissabon, Portugal (de instrumenten-collectie). Dit omdat
het beheer van deze collecties de middelen en mankracht van de Stichting begon te
overstijgen. Heidelberg stelt fondsen ter beschikking voor digitalisering, CCCM
garandeert professioneel onderhoud en geregelde exposities van de instrumenten.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Stichting begon in de jaren '90 met enkele grote start-donaties van sympathisanten,
en heeft sindsdien inkomsten kunnen betrekken voornamelijk uit beleggingen van deze
middelen, en (gedurende enige tijd) uit tijdschriften-abonnementen en verkoop van
enkele boek-publicaties. Het tijdschrift is sinds 2013 een publiek vrij toegankelijke
elektronische publicatie geworden (inkomsten uit abonnees wogen niet meer op tegen
de kosten voor druk en verspreiding per post). Publicaties heeft de Stichting in het
verleden alleen op zeer bescheiden schaal kunnen realiseren, of met hulp van derden.
Belangrijkste initiatief zijn de jaarlijkse conferenties, die financieel hoofdzakelijk ter
plekke bekostigd worden door de 'hosting institutions' (conservatoria en universiteiten,
meestal in Europa, soms in China, soms in Amerika).
De Stichting voert op dit moment geen actief wervingsbeleid voor donaties, wil in de
nabije toekomst wel streven naar wat vaste inkomsten via een bescheiden bijdrage
door deelnemers aan de conferenties om de kern-activiteiten zeker te stellen
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Tot voorkort werd veel van de beschikbare middelen besteed aan uitbouw van het
CHIME archief, inmiddels wereldwijd bekend als een belangrijke en unieke
verzameling boeken, tijdschriften, opnamen en films op het gebied van Chinese
muziek. De acquisitie vindt nog voortgang, maar nu op veel bescheidener schaal.
Voorts wordt geld besteed aan het instand houden van de kantoor-functies, de website,
incidentele lezingen-series (bv uitnodigingen voor internationale experts en musici om
op te treden of aan seminars deel te nemen), de lay-out en editing van het tijdschrift.
Soms dragen we kleinschalig bij aan door derde gentameerde projecten op
onderzoeks- of cultureel gebied, kortdurende stages van muziekstudenten uit China,
cursussen voor conservatorium-studenten, festivals. Beleggingen van vermogen blijven
onze belangrijkste inkomsten.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Activity Plan & Policies CHIME 2021-2023:
www.chimemusic.net/on-chime

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De stichting keert geen beloningen uit aan het bestuur of aan vrijwilligers.
Medewerkers doen mee op basis van vrijwilligheid. Wel zijn (zeer incidenteel) reis- of
onkosten vergoed.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Year report/finance 2020: www.chimemusic.net/on-chime
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

0

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

0

Financiële vaste activa

€

Herwaarderingsreserve

€

€

0

Overige reserves

€

€

90.224,68

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

74554.75

€

Liquide middelen

€

6237,19

€

+
€

0

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

80791.94

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

80791.94

0

0

+
€

80791,94

€

€

80791.94

+

0

+
80791.94

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

2019 (*)

€

0

€

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

0

Overige subsidies

€

€

0

Baten van subsidies

€

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

€

0

Giften en donaties van particulieren

€

€

0

Nalatenschappen

€

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

0

Overige giften

€

474,90

€

0

Giften

€

474.9

€

0

Financiële baten

€

525,55

€

0,14

Overige baten

€

9916,61

€

112850,99

261,97

+
0

+

+
Som van de baten

Lasten

€

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

2175,51

Aankopen en verwervingen

€

8909,70

€

101281,48

Communicatiekosten

€

518,70

€

546,65

Personeelskosten

€

€

0

Huisvestingskosten

€

€

0

Afschrijvingen

€

€

0

Financiële lasten

€

448,02

€

767,45

Overige lasten

€

18145,55

€

6816,19

Som van de lasten

€

32021.97

€

0

Saldo van baten en lasten

€ -20842.940000000002

€

0

4000,00

+

+

+
€

11179.03

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

