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2. PROJECTEN

Hieronder volgt een opsomming van de activiteiten van FAM ten behoeve van de
ontwikkeling, productie, promotie en distributie van de digibord-apps en daaraan
gerelateerde projecten.
Dans-app Parade (samenwerking met Nederlands Dans Theater): januari tot juli
Pioniersfase
• FAM heeft 10 pioniersscholen bereid gevonden om in het voorjaar van
2018 met behulp van een door FAM ontwikkelde vragenlijst feedback te
geven op de Parade-app. De feedback is verzameld en verwerkt in een
evaluatierapport dat naar de fondsen is gestuurd, die de app hebben
gefinancierd: het VSB fonds, Fonds21 en Fonds 1818.
Marketingplan
• FAM heeft ten behoeve van de lancering van de Parade-app een
marketing- en communicatieplan geproduceerd, inclusief een
activiteitenplan op hoofdlijnen met de belangrijkste
communicatiekanalen & -momenten.
Productie promotie- en communicatiemiddelen
• FAM heeft een persberichten voor vakpers en social media geproduceerd,
een apptrailer gemaakt in samenwerking met The Film Brand en
basisschool de Achthoek Amsterdam en een promotiekaart geproduceerd
om uit delen op onderwijsbijeenkomsten, in samenwerking met Studio
Beige.
Exploitatie – tot juli 2018
• Faciliteren van de uitrol naar scholen, FAM heeft de ruim 200 aanvragen
verwerkt, gecommuniceerd met gebruikers en ondersteuning geboden
bij de installatie van de Parade-app. Na 1 juli is de verdere uitrol van de
app in goed overleg overgedragen aan NDT. NDT beschouwt de
educatieve app onderdeel van haar eigen educatieve aanbod en wil
daarom direct contact onderhouden met de afnemers van de app zonder
tussenkomst van FAM.
Dans-app Dreamplay (samenwerking Nederlands Dans Theater): februari tot mei
• Conceptontwikkeling en vaststellen begroting voor Dreamplay de 2de app
in de serie dans-apps van NDT. In overleg hebben FAM en NDT besloten
dat NDT de ontwikkeling van een 2de NDT app zelf op zich neemt. Dat
geeft FAM de vrijheid om een serie dans-apps te ontwikkelen met een
breder pallet aan dansstijlen dan alleen die van NDT.
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Muzikale rekentafel app (samenwerking met Holland Opera) – maart
• Holland Opera zocht contact met FAM om te verkennen of een app
ontwikkeld kan worden op basis van hun lessenserie – de muzikale
rekentafel. FAM heeft een projectplan inclusief begroting opgesteld. De
kosten voor dit project bleken te hoog voor Holland Opera.
Online versies Carnaval der dieren & Romeo en Julia: mei tot en met december
• Specificaties geformuleerd voor het omzetten van de pc-versies naar de
online versies. Begeleiding en regie van de ontwikkelaar Studio Parkers.
Testen van de online versies van beide apps inclusief het schrijven van
testscripts voor gebruikerstesten en het verzamelen en verwerken van
testresultaten.
Ontwikkeling online inlog module: mei tot en met december
• Opstellen en vaststellen van de specificaties. Begeleiding en regie van de
ontwikkelaar Studio Parkers en vormgever Julia Bendeler. Zelf testen en
uitzetten van testen bij leerkrachten en andere gebruikersgroepen.
Project wordt afgerond in 2019.
App Tekenen met grootmeesters (samenwerking Teylers Museum): mei - december
• Benaderen Teylers Museum en interesseren voor samenwerking
• Conceptontwikkeling (i.s.m. Teylers, Studio Parkers en vakdocent
Elizabeth van der Helm)
• Opstellen van projectplan & begroting.
• Indienen van subsidieaanvragen bij zeven particuliere fondsen
• Toekenning gekregen van 3 fondsen (VSB, Fonds 21, Elise Mathilde).
Reeks dansapps – samenwerking met HNB / Sally Maastricht / Introdans / ISH:
september – december
Door het succes van de reeks muziek-apps en van de dans-app Parade zijn we
gemotiveerd om ons aanbod verder te verbreden met een reeks apps voor dans.
Tijdens het vooronderzoek in 2016 voor de Parade app bleek dat de
belangstelling van leerkrachten voor dans groot is. Door leergemeenschappen
dans is positief gereageerd op ons voornemen om een reeks dans-apps te
ontwikkelen om ‘meer dans in de klas’ te brengen. De leergemeenschappen zijn
bereid om betrokken te worden bij de totstandkoming van de reeks. In najaar
2018 hebben we gesprekken gevoerd met Introdans, ISH, Het Nationale Ballet
en Sally Dansgezelschap Maastricht. Deze gezelschappen willen meewerken aan
de reeks dans-apps en stellen daarvoor expertise en audiovisueel materiaal van
voorstellingen beschikbaar. Een voorlopige selectie van werken omvat: groep
1&2 Een vreemde eend (Sally), groep 3 &4 Coppélia (HNB), groep 5&6 In the
Future (Introdans), groep 7&8 Elements of freestyle (ISH).
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Activiteiten van FAM voor de reeks dans-apps:
• Benaderen en interesseren dansgezelschappen voor samenwerking
• Draagvlak gepeild (gemeenschap dans LKCA / dans LAB Cultuurmij Oost)
• Inhoud ontwikkeling met lesbrief auteur Renske Hoogevorst
• Eerste versie projectplan Coppélia afgerond inclusief een matrix met de
leerdoelen voor de hele reeks dansapps.
Leporello Boekje Carnaval der dieren met CD: 4de kwartaal 2018
• Samenwerking met Fiep Westendorp Foundation en RCO voor het maken
van een boekje met CD en verwijzing naar de Carnaval der dieren app.
Het boek wordt in productie genomen door Uitgeverij Rubenstein
(verwachte publicatiedatum: juni 2019).

Samenwerking met School tv (geïnitieerd door Lili Schutte RCO); december 2018
• Overleg, denk- en schrijfwerk is verricht in samenwerking met de
bedenker van de muzikale serie Apennoten XL en de redacteur van
School tv. Apennoten XL verwijst in de lesbrieven naar de (een van de)
apps uit de muziekreeks. Het streven is om kijkers van school tv te
verleiden de apps te gebruiken.
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3. MARKETING EN PROMOTIE

De marketing en promotie van FAM drijft op het enthousiasme van de directeuren /
bestuurders om (online) ‘free publicity’ te generen. Uit het netwerk van FAM komen
regelmatig uitnodigingen voor onderwijsbijeenkomsten. Het promotiemateriaal van
de apps (kaartjes, brochure, advertenties) wordt bekostigd door de culturele
instellingen waarmee FAM samenwerkt.
Reguliere online promotieactiviteiten:
• Berichten op Facebook
• Berichten op Linkedin
• Posten op borden van Pinterest
• Plaatsen van nieuwsberichten op de website van FAM
• App-trailers plaatsen op het Youtube kanaal van FAM
Promotieactiviteit in print:
• Adverteren in de ICC Gids. Vakpublicatie voor ICC-ers in PO (oplage 9000)
Brochure muziek app reeks (in print en digitaal)
In januari heeft FAM een brochure gemaakt voor de reeks muziek apps. Een vrolijk &
compact A4tje met leerdoelen, thema’s en activiteiten voor alle vier muziekapps.
Deze brochure is functioneel en wordt veel gebruikt door ICC-ers en adviseurs van
kunstcentra die de brochure verspreiden onder basisscholen.
Vier educatieve muziekapps voor het digibord
van het koninklijk Concertgebouworkest
Aanvragen kan op www.followamuse.nl/aanvragen

Gratis voor scholen!

Groep 1&2

Groep 3&4

Groep 5&6

Groep 7&8

“… de kinderen spelen,
maar zijn tegelijkertijd
ook met muziek bezig.“

“Lesbrieven zijn gedegen
uitgewerkt met veel oog
voor detail, alles klopt en
is compleet.“

“Wat een inspirerende
lessen!“

“Gewoon prachtig om het
orkest van zo dichtbij in
volle glorie te zien.“
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Promotie van de apps tijdens kennisdagen en beurzen
FAM heeft in 2018 workshops en demonstraties gegeven tijdens diverse vakbeurzen
en kennis- en informatiedagen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste
evenementen op het gebied van cultuureducatie waar FAM de educatieve apps
heeft gepromoot en toegelicht.
•

24 januari: Speeddate met ICC-ers. Organisatie ‘t Hart Haarlem. FAM
inspireerde ICC-ers van ca. 20 basisscholen met het app aanbod.

•

7 en 8 februari IPON: toonaangevende beurs voor onderwijs professionals op
het gebied van onderwijsinnovatie en ICT toepassingen. FAM sprak op deze
beurs over ICT trends met de grote ICT beheerorganisaties en deelde
promotiemateriaal uit.

•

26 april: Koningsnacht Concert van RCO in Concertgebouw. Op 26 april
kwamen maar liefst 1500 Amsterdamse leerkrachten naar het
Concertgebouw om het feestelijke Koningsnachtconcert bij te wonen. Stuk
voor stuk kregen zij de overzichtsfolder van de reeks educatieve apps
uitgedeeld. Voorafgaand aan het concert demonstreerde FAM samen met het
nieuwe hoofd educatie – Lili Schutte – hoe leerkrachten de apps van het
Concertgebouworkest in de klas kunnen gebruiken. Hier waren ongeveer 80
leerkrachten aanwezig, die via Mocca hiervoor waren uitgenodigd.

•

8 september: op Aslan muziekcentrum presentatie door FAM samen met Lili
Schutte van het RCO over de muziek apps aan docenten van alle
basisscholen aangesloten bij Aslan Amsterdam

•

september : presentatie van FAM en Lili Schutte (RCO) over de muziek apps
aan de vakdocenten van Muziekschool Amsterdam. De Muziekschool
Amsterdam wil de apps op nemen in hun lange leerlijn voor alle
basisscholen die via hen muziekonderwijs genieten.

•

19 september: 'Davinci Academie onderwijsfestijn’ in het Spoorwegmuseum
in Utrecht. FAM gaf een inspiratie sessie aan leerkrachten over alle apps van
FAM. Ook had FAM een stand op de uitgeversmarkt van dit festijn. (de
Davinci Academie ontwikkeld leerlijnen voor basisscholen en heeft onze
muziek apps opgenomen in de leerlijn kunstvakken).

•

3 oktober: presentatie van FAM over alle apps en de bijbehorende lessen,
aan ICC-ers van 26 scholen uit de gemeente Oldambt

•

29 oktober: presentatie van de plannen van FAM voor de dans app reeks aan
de vakdocenten van de Leergemeenschap dans van LKCA.
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•

7 november: bijeenkomst van ca. 150 ICC-ers en groepsdocenten uit de
regio van Kunstencentrum Beverwijk. FAM had een stand op de leermiddelen
markt en gaf een workshop over de muziek- en dansapps.

•

7 november: Bijeenkomst Plein C & ’t Hart voor de ICC-ers Noord Holland. ca
300 bezoekers. FAM was aanwezig op leermiddelenmarkt.

•

14 november: Informatiecongres 'Wat klinkt daar in de klas' georganiseerd
door Kunstcentrum Groningen & Drente - K&C. FAM was uitgenodigd om
twee workshops te geven over de muziek- en dans apps. De bijeenkomst
werd bezocht door ca. 250 leerkrachten, directeuren en ICC-ers. De brochure
van de reeks muziek apps zat in de goodiebag die alle deelnemers na afloop
mee kregen.

•

25 november; FAM was aanwezig op inspiratie dag ‘De kracht van Dans in het
Primair Onderwijs’. Georganiseerd door Cultuurmij Oost met als doel te
onderzoeken hoe dans een volwaardige plek in het primair onderwijs kan
worden gegeven. voor leerkrachten, icc-ers en directeuren in het
basisonderwijs.

•

7 december; FAM gaf een workshop over de apps aan de RCO musici die
scholen gaan bezoeken in 2019 als onderdeel van het RCO basisschool
programma.

Media-aandacht voor de apps
Hieronder volgt een opsomming van de redactionele aandacht;
•

januari 2018: een recensie in Boekstart. Boekstart is een publicatie, online en
in print, voor ouders met tips en recensies over kinder-apps. (van Stichting
Lezen en ‘de Bibliotheek’)

•

oktober 2018: Artikel in JSW. JSW is hèt vakblad voor leerkrachten in het PO

•

november / december 2018: school tv. Een verwijzing naar de muziek apps
op school tv in de lesbrieven die horen bij de serie Apennoten XL
https://schooltv.nl/video/apennoten-xl-haas/

Een aantal kunstcentra (en muziekscholen) nemen op eigen initiatief onze apps op
in hun aanbod. Hieronder een aantal voorbeelden die door de aanvragers van de
apps genoemd werden:
• Infomagazine muziekschool in Middelburg
• Nieuwsbrief Kunst & Cultuur Drente
• Muziekschool Hunsingo in Bedum organiseerde een workshop voor
vakdocenten, waarin de apps van FAM gedemonstreerd werden.
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In het online aanvraagformulier vullen de meeste aanvragers in hoe ze over de apps
gehoord hebben. Hieronder volgt een samenvatting van de antwoorden van circa
700 aanvragers uit 2018.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Door de zoeken op internet (google)
Youtube (apptrailers)
Via een van de bijeenkomsten.
Via ICT coördinator cursus Arno Coenders (3 jaar op een rij worden de
digibord-apps gebruikt als voorbeeld van goed digitaal lesmateriaal)
Via de iPad versies van de apps (gratis in de App Store)
Aangeraden door collega’s
Link schoolbord portaal
(https://www.digibordopschool.nl/pagina/muziek)
Blogs van Juf Maaike (www.jufmaaike.nl)
Facebook forum Kleuterwereld digitaal
Pinterest.

FAM profiteert van de ‘long tail’ van recensies uit voorgaande jaren in
• Blad lezen (2016)
• Blad Pyramide (2016)
• Vakblad COS (2017)
• De gids ‘125 leerzame apps’ van Kennisnet (uit 2016)
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4. SPREIDING VAN DE APPS

FAM houdt sinds 2014 bij door welke partijen de apps aangevraagd worden en
maakt hiervan geregeld rapportages. In 2018 hebben we 700 aanvragen geteld.
Eind 2018 stond de teller op 2154 aanvragen die als volgt gespecificeerd kunnen
worden:
•
•

1815 basisscholen*
8 Stichting besturen; meerdere daarvan hebben onze apps op al hun (tussen
de 10-20) basisscholen geïnstalleerd.

*inschatting; gemiddeld gebruiken 2 klassen (à 25 kinderen) per school één van de
apps.
Verder is de app aangevraagd door:
• PABO docenten voor (alle locaties van) hun PABO's - Tilburg, Helmond, Den
Bosch, Groningen, Zwolle, Leiden, Haarlem, Utrecht, Gent, Amsterdam,
Hasselte, Ede, Veghel, Eindhoven, Den Haag, Gouda, Rotterdam.
• PABO studenten om te bekijken voor toekomstige stage op basisschool
• kunstcentra (deze bedienen doorgaans 10 tot 30 basisscholen)
• muziekscholen (deze bedienen doorgaans 10-20 basisscholen)
• docenten met een eigen (regionaal) muziekproject.
• conservatorium docenten (Utrecht / Den Haag)
• VO docenten
• bibliotheek (lees) coördinatoren
• recensenten (Wikiwijs / Kennisnet / Mediasmarties/ Mijn Kind Online / COS
vaktijdschrift / LKCA)
• particulieren (die we verwijzen naar de iPad versies in de App store)
De aanvragers zijn verspreid over héél Nederland, niet alleen in de Randstad. De
apps worden ook door Belgische en enkele Duitse basisscholen aangevraagd.
Herhaalgebruik:
Wat we weten over hergebruik is anekdotisch - wordt niet 'gemeten'. Veel
vakdocenten hergebruiken de app. Vakdocenten zijn vaak freelancers, geven op
meerdere scholen les en vragen bijvoorbeeld al meerdere jaren iedere keer voor
een andere school -een van de- muziek apps aan.
PABO’s Tilburg en Den Bosch gebruiken de reeks muziek app(s) al voor 4de jaar op
een rij in hun curriculum voor vakspecialist-muziek studenten & voor minor
studenten. Ook de PABO’s in Utrecht en de hogeschool Stenden (Meppel) hebben de
apps opgenomen in hun curriculum.
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ICT-beheerorganisaties: De apps staan inmiddels bij ruim 30 ICT beheerorganisaties
in het systeem, waaronder de 5 grootste ICT beheerorganisaties. Schatting is dat ca.
5000 van de totaal ca 6900 basisscholen in NL klant zijn van één van deze 30
organisaties.
Hieronder een opsomming van de grootste ICT-beheerorganisaties die de apps
hebben opgenomen in hun systeem:
•
•
•
•
•
•
•

De Rolf Groep
Skool Atomatisering
Heutink ICT
Actacom
Cloudwise
Winsys
Unilogic (voornamelijk dekking in Limburg)
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5. FEEDBACK VAN GEBRUIKERS

We vragen de leerkrachten die de digibord-apps gaan gebruiken altijd om feedback
te sturen en gelukkig wordt aan die oproep vaak gehoor gegeven. Hieronder een
bloemlezing uit de feedback in 2018.

groepsleerkracht basisschool Haarlem
‘…. heb ik ook de app van Peter en de wolf gebruikt.
Het was een groot succes. Er is geluisterd, gezongen, gekeken, gekleurd en geknipt.
… Ik kijk ernaar uit om ook de app van groep 1-2 en 5-6 uit te proberen.
Alles was goed te vinden, de kwaliteit van geluid en beeld was prima, lessen waren
duidelijk en goed uitgewerkt...kortom gefeliciteerd met jullie werk.’
Vakdocent muziek, basisschool Dronten
‘Ik ga volgend cursusjaar deze app zeker weer gebruiken, een prachtige manier om
kennis te maken met een beroemd verhaal en een symfonieorkest. Hartelijk dank
aan de donateurs! Complimenten aan de vormgevers!’
Groepsleerkracht basisschool Giesbeek
‘In het feedbackgesprek wat ik met de kinderen heb gehouden kwam naar voren dat
ze veel geleerd hadden over soorten instrumenten.
Een leerling gaf aan: "vandaag heb ik nog beter leren luisteren". (Geweldig toch)’

12

uitgeverij follow a muse
Groepsleerkracht basisschool Den Haag
‘Alvast veel dank voor jullie geweldige digitale materiaal om basisschool leerlingen
op speelse en educatief verantwoorde wijze in aanraking te laten komen met
klassieke muziek!’
Vakdocent Speciaal Onderwijs, Wuustwezel (België)
‘Ik gebruikte de app (Carnaval der dieren) met jongeren met een matig tot ernstige
verstandelijke beperking. En het was echt een succes!!!!’
Logopedist van onderwijsadvies bureau (trainer van leerkrachten)
‘Ik denk dat jullie apps ook heel erg goed te gebruiken zijn voor het stimuleren van
de taalontwikkelingen in de trainingen over Meertaligheid die we geven.’
ICC-er en leerkracht groep 3
‘Wat ik erg leuk vind is dat er (bij Peter en de wolf) ook een link is gelegd naar het
sociaal/emotionele. Geweldig zoals het is opgebouwd en de docentenhandleiding is
erg goed. Ik kijk ernaar uit om te beginnen.‘
Groepsleerkracht basisschool in België
‘We hebben …. Peter en de wolf gebruikt. De leerlingen waren erg in de wolken met
de auditieve en visuele weergave. Wat bijzonder in de smaak viel was toch wel het
Russische alfabet ! ‘
Groepsleerkracht basisschool in Amersfoort (over de dans app Parade)
‘Het was een daverend succes bij leerlingen en leerkracht’.
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Groepsleerkracht basisschool Lisse,
‘Vandaag voor het eerst een les met de kinderen gedaan. Ze vinden het erg
interessant. Fijn al dat beeldmateriaal erbij. Nu hebben ze een echt beeld bij een
fagot en wat een dirigent doet. En voor mij werkt het fijn, omdat alles in een app zit.’
Leerkracht basisschool België
‘Hartelijk dank voor de link; knap werk hoor, die Romeo en Julia en dit zomaar
beschikbaar stellen … chapeau!’
Vakdocent muziek, Speciaal onderwijs
‘…. een school voor zeer moeilijk lerende kinderen en ik heb de app gebruikt in de
lessen voor alle leerlingen (4 t/m 20 jaar). Voor elke leeftijd en niveau is er veel
moois uit te halen. De filmpjes van de uitvoering worden nu ook veel in de klas
bekeken, ze zijn echt prachtig! Wil je graag even laten weten dat we er heel
enthousiast over zijn en zeker de andere muziekapps ook gaan gebruiken!’
Groepsleerkracht basisschool België (over Carnaval der dieren)
‘De belangstelling was enorm, de kinderen waren zelden zo rustig en
geïnteresseerd. Bedankt en gefeliciteerd met het resultaat: pedagogisch overdacht
en kwalitatief technisch in orde (scherpe beelden, eenvoudige installatie,
uitstekende klank, voortreffelijke animatie.’
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Groepsleerkracht basisschool in Den Haag (over dans app Parade)
‘De doelen waren duidelijk. Alle lesbrieven had ik vooraf uitgeprint en in een mapje
gestopt. ….. Het werkt heel eenvoudig. Leerkrachtvriendelijk.’
Leerkracht groep 4, basisschool Leeuwarden
‘Ook probeer ik mijn collega's van groep 1 t/m 3 aan te moedigen om het te
gebruiken in hun groepen. Ik vind het muzikaal heel goed en de animaties zijn
prachtig. Ook is het lesmateriaal zo ontworpen dat in principe elke leerkracht (met
meer of minder muzikale voorkennis) er mee kan werken.’
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6. ORGANISATIE

FAM is een kleine stichting met een bescheiden begroting en weinig overhead. De
stichting heeft geen winstoogmerk en de organisatie is ideëel van karakter. Het
management brengt een zeer gereduceerd tarief voor de werkzaamheden in
rekening bij FAM en/of verricht activiteiten tegen een onkostenvergoeding. De
dagelijkse leiding van FAM wordt uitgevoerd door Klazien Brummel en Berlinda
Kerkhof.
Terugkijkend op wat er in 2018 aan werk is verzet, concluderen we dat de creatieve
kracht en de productiviteit aanzienlijk zijn. Het idealisme en de professionaliteit van
het kernteam/management is dan ook het grootste kapitaal van de stichting.
De organisatie opereert als netwerkorganisatie, met de twee
directeuren/bestuurders als leden van het kernteam.
FAM had in 2018 vijf bestuursleden:
• Kees Weeda (voorzitter)
• Ruud van Megen (penningmeester)
• Katelijne van Voorst (secretaris per 21 maart 2016)
• Klazien Brummel (directeur-bestuurder)
• Berlinda Kerkhof (directeur-bestuurder)
In 2018 is een transitie ingezet waarbij we toewerken naar een nieuw
bestuursmodel met een Raad van Toezicht. Het bestuur heeft in 2018 eenmaal
fysiek vergaderd en meermaals via email gezamenlijk overleg gevoerd.
Activiteiten ten behoeve van de organisatie
Hieronder volgt een opsomming van activiteiten ten behoeve van de organisatie:
•
•
•

•

In mei 2018 heeft FAM op haar website aanpassingen doorgevoerd n.a.v. van
de vernieuwde wetgeving persoonsgegevens AVG.
In de periode juni / juli 2018 heeft FAM met hulp van strategisch adviseur
Merel Gianotten een meerjarenstrategie ontwikkeld.
In september 2018 heeft FAM een nieuw boekhoudpakket (e-boekhouden)
geïmplementeerd waarin de financiën sinds 2016 met terugwerkende kracht
zijn opgenomen.
In november 2018 is een begin gemaakt met het doorvoeren van wijziging in
het bestuursmodel en het aanpassen statuten. Dit alles om in 2019 een ANBI
status aan te kunnen vragen voor FAM.
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7. JAARREKENING & VERANTWOORDING

FAM heeft een kleine begroting en nauwelijks overhead. De inkomsten van de
stichting zijn afkomstig uit projecten en uit de diensten die de stichting aan
culturele instellingen aanbiedt. Uit de inkomsten worden de honoraria en vaste
lasten bekostigd: kantoorkosten (een ‘friendly’ priced membership Spaces), het
hosten en onderhouden van de website.
Er zijn geen langlopende verplichtingen, er zijn geen schulden. De financiële situatie
van de stichting is in de afgelopen vijf jaar niet gewijzigd, zodat het reëel is te
stellen dat de markt voor leermiddelen voor cultuuronderwijs een precaire markt is,
die niet zonder donaties/financiële ondersteuning kan en sterk drijft op idealisme.
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BALANS t/m 31-12-2018
Code

Omschrijving

10000
10010

10 Bezittingen
Bank (Triodos)
verschil balans en bank
Totaal 10 Bezittingen

9012
9013
9014

9004
9006
9007
9008

9010

Activa

Passiva

14.996,94
14.996,94

100 Eigen vermogen
algemene reserve / eigen vermogen
gestort in Stichting door K. Brummel
gestort in Stichting door B. Kerkhof
Totaal 100 Eigen vermogen

71,78
71,78

2.175,47

250 BTW
Voorbelasting
BTW R/C
BTW af te dragen Laag
BTW Af te dragen Hoog
Totaal 250 BTW
300 Vreemd vermogen
Crediteuren
Totaal 300 Vreemd vermogen
Saldo
Totaal

2.175,47

2.797,41
3.005,00
5.802,41

0,00

0,36
1.898,03
0,20
0,15
1.898,74

0,00

9.399,48
9.399,48

0,00

0,00

17.172,41

17.172,41

Toelichting op de balans

Algemene reserve/ eigen vermogen is opgebouwd door stortingen van directeurbestuurders over een periode van 3 jaar 2013 tot en met 2015, om de continuïteit
van de Stichting te waarborgen en om een buffer op te bouwen in geval van een
negatief resultaat van de Winst en Verlies rekening.
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Op de post BTW R/C staat nog een bedrag dat FAM ontvangt over het 4de kwartaal
2018.
De post crediteuren bevat rekeningen die ontvangen waren eind 2018 en die begin
2019 zijn betaald.
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WINST & VERLIES 01-01-2018 t/m 31-12-2018
Code
9999

Omschrijving
Eindresultaat

1002
1003

1000 directe kosten toe te wijzen aan projecten
honorarium BPublishing exploitatie apps
overige directe kosten productie en expl. apps
Totaal 1000 directe kosten toe te wijzen aan projecten

2001
2002

3002
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013

7007
7009

8001
8002
8003
8004

Verlies

Winst
929,71

10.875,00
1.307,97
12.182,97

0,00

2000 bestuurskosten FAM
bestuursvergoedingen
overige bestuurskosten
Totaal 2000 bestuurskosten FAM

5.641,00
165,09
5.806,09

0,00

3000 kosten beheer en administratie FAM
marketing, promotie en presentatie kosten
Bankkosten
projectondersteuning (Basecamp)
webredactie (Philip)
hosting /domeinregistratie (Yourhosting,Greenhost)
onderhoud website / klantendatabase (Thomas)
huisvesting (Spaces)
Catering (Spaces)
Accountants- en administratiekosten
Vakliteratuur en (strategische) advisering
overige algemene kosten FAM
Totaal 3000 kosten beheer en administratie FAM

800,00
103,97
41,51
307,77
242,89
520,00
3.395,04
343,58
38,00
1.147,50
321,95
7.262,21

0,00

0,00

1.000,00
2.200,00
3.200,00

0,00

11.426,56
6.000,00
1.125,00
2.570,00
21.121,56

0,00

0,00

25.251,27

25.251,27

7000 inkomsten productie
productie Parade app
productie browserapps CDD en RJ
Totaal 7000 inkomsten productie
8000 inkomsten exploitatie
exploitatie app reeks KCO
pionierstraject Parade app
marketing Parade app (plan, trailer, kaartjes)
exploitatie Parade app
Totaal 8000 inkomsten exploitatie
Saldo
Totaal
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Toelichting op de winst en verliesrekening

kosten
FAM onderscheidt drie kostengroepen:
1. Kosten direct toe te wijzen aan projecten
Deze bedragen zijn gedeclareerd bij de culturele instellingen waarmee FAM
samenwerkt. Deze instellingen ontvingen en beheerden subsidies en donaties
die ten behoeve van de apps toegewezen waren. Let op: grote bedragen, boven
de 2000,- van bijvoorbeeld de softwareontwikkelaars en de illustratoren, lopen
niet via de rekening van FAM maar zijn direct gefactureerd aan culturele
instellingen.
2. Bestuurskosten
Onder deze categorie vallen de onkostenvergoedingen van directeurbestuursleden en kosten voor de bestuursbijeenkomsten.
3. Kosten beheer en administratie FAM
Onder deze categorie vallen alle kosten om de continuïteit van de organisatie
van de Stichting te waarborgen. Deze kosten worden gemaakt om te zorgen voor
maximaal bereik van de apps door marketing en promotie en om te zorgen dat
gebruikers kunnen worden ondersteund bij het aanvragen, installeren en
gebruiken van de apps.
Naast de reguliere kosten zijn in 2018 extra kosten gemaakt voor het inhuren
van een coach / adviseur ten behoeve van het ontwikkelen van een strategisch
plan.
inkomsten
De inkomsten bestaan uit betalingen aan FAM -door de culturele instellingen
waarmee wordt samengewerkt- voor het produceren en exploiteren van de apps.
Aan de basis van exploitatie-inkomsten ligt een jaarlijkse overeenkomst, die ieder
jaar kan worden verlengd.
Er zijn in 2018 geen nieuwe apps geproduceerd, wel zijn voor twee applicaties
online versies ontwikkeld. Het overgrote deel van de inkomsten komt in 2018 uit
exploitatie-activiteiten voor KCO en marketing /exploitatie activiteiten voor NDT.
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