
Jaaroverzicht 2020

Het eerste boekjaar van Stichting Pop It Up loopt van de oprichting in oktober 2019 tot en met 
2020. 

Bij de oprichting was het spannend om te zien hoeveel aanmeldingen zouden binnenkomen. Het  
bleek  dat we konden starten met een mooi aantal  leerlingen. De officiële opening door wethouder 
Martens in februari was dan ook vol optimisme. 

Korte tijd later werd de wereld wakker in de corona pandemie.  Dat betekende voor onze lessen dat 
we online moesten gaan werken. Voor al onze docenten was dit een grote omschakeling. Het 
persoonlijke contact is immers een belangrijk aspect van de muzieklessen. Het gehele jaar was een 
aaneenschakeling van lockdowns, mondkapjes, avondklok en andere maatregelen. Met een klein 
aantal bezoekers kon in november toch nog een presentatie plaatsvinden in de Baexheimerhof. 
Gelukkig bleef het leerlingenaantal stabiel door het jaar waarbij wel flink wat afhakende leerlingen. 
Echter bleef een grote stroom nieuwe aanmeldingen uit door de onzekerheid rondom de pandemie.

In 2020 had de stichting 19 inschrijvingen boven 21 jaar en 63 onder 21 jaar. 
Daarvan volgden 45 mensen gitaarles en 15 zangles. De rest had piano, keyboard, drums of 
basgitaarles.

Leerlingen <21 jaar
Leerlingen >21 jaar



Hier volgt een overzicht van inkomsten en uitgaven van de stichting in 2020.

Toelichting bij het resultaat over 2020. Het positieve resultaat kan vooral worden verklaard door de 
bewust laag gehouden lesvergoedingen. Deze lagen ver onder de norm. Om continuïteit te 
behouden moet daar verandering in komen. Mede daarom heeft de stichting voor 2021 subsidie 
aangevraagd bij de gemeente Leudal. Toekenning van subsidie maakt het mogelijk om ook de 
lesprijzen voor leerlingen tot 18 jaar te verlagen. Dit verlaagt de drempel om te starten met 
muziekles en zal het aantal inschrijvingen hopelijk doen toenemen.

Verdeling lessen naar instrument

Keyboard

Piano

Zang

Gitaar

Basgitaar

Drums

Resultatenrekening 2020

(oktober 2019 tm december 2020)

inkomsten Uitgaven

omzet lessen leerlingen < 18 jaar € 24.807,00 Huisvesting € 10.794,00
omzet lessen leerlingen 18-21 jaar € 2.604,00 Administratie & bank € 320,00
omzet lessen leerlingen > 21 jaar € 7.227,00 huishoudelijk € 550,00

Internet & telefonie € 458,00
verhuur locatie € 2.706,00 presentaties € 361,00
muzieklessen extern € 815,00 verkoopkosten € 133,00

ongecategoriseerde uitgaven € 23,00
instrumentarium € 865,00
verzekering € 348,00
lesvergoedingen docenten € 17.602,00
overige kosten € 1.003,00
reiskosten € 593,00

€ 38.159,00 € 33.050,00

Netto resultaat 2020 € 5.109,00


