
Jaaroverzicht 2021

2021 stond wederom in het teken van de corona pandemie. Zoals we 2020 moesten 
afsluiten in lockdown startte ook 2021 met gesloten deuren. Met uitzondering van de 
zanglessen konden de meeste lessen online worden gegeven. Helaas haakte er wat 
leerlingen af die moeite hadden met deze manier van muziekles. Ook waren er in januari 
geen nieuwe starters. Rond april en mei vonden er versoepelingen plaats waardoor we 
toch weer op volle kracht konden gaan lesgeven. De meeste van de geplande 
nevenactiviteiten (workshops en promotieoptredens) konden echter niet doorgaan. In 
november waren de regels dusdanig dat we met een coronapas eindelijk weer ons “Pop It 
Up Live” evenement konden organiseren. Helaas eindigde de maand december weer in 
lockdown, juist het moment dat de inschrijvingen moesten worden vernieuwd. Al met al 
heeft corona in 2021 duidelijk zijn sporen achter gelaten in ons leerlingenaantal. 

Toch hadden we in totaal 66 inschrijvingen waarbij het merendeel gitaarles volgde.

Door eerder genoemde omstandigheden zijn er geen workshops gegeven.

In 2021 had de stichting 20 leerlingen vanaf 18 jaar, 1 leerling onder 18 jaar (woonachtig 
buiten Leudal), 1 leerling die vanwege de pandemie geen lessen kon volgen en 45 
leerlingen onder 18 jaar (woonachtig in Leudal). 
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Ongeveer de helft van onze leerlingen kwam uit Heythuysen, de rest verspreid over de 
andere kernen binnen Leudal. 

Leerlingen uit Leudal (tot 18 jaar) kwamen in 2021 voor het eerst in aanmerking voor 
subsidie van de gemeente Leudal. 
Echter had niet iedereen het hele jaar les of sommigen volgden een afwijkende lesvorm. 
De gemeentelijke subsidie is gebaseerd op 36 lessen van 20 minuten (12 uur muziekles op
jaarbasis).  Daarbij wordt een subsidiebedrag van  2/3 van het lesgeld (ad € 325,00) 
gehanteerd. In onderstaand overzicht zijn instromers en afwijkende lesvormen 
omgerekend naar de 12 uren norm.

Daarnaast is een bedrag van € 8000,00 voorzien als tegemoetkoming in de 
huisvestingskosten. Daarmee komt het totale bedrag op € 32570.
In 2021 is € 37250 uitbetaald aan onze stichting. Dat betekent dat we een bedrag van 
€ 4680 zullen terugbetalen aan de gemeente Leudal.

Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven van Stichting Pop It Up in 2021.

Berekening subsidie 2021

31 € 650,00 € 20.150,00
31 leerlingen volgden 36 reguliere lessen van 20 minuten
(4 hiervan hadden 30/week les maar dit heeft geen invloed op de subsidie)

3 € 650,00 € 1.950,00
6 leerlingen volgden een “halve cursus” wat 3 subsidieplekken betekent

Er waren 8 leerlingen die instroomden of geen wekelijkse lessen hadden
Zij hadden samen 45,75 uren muziekles. Uitgaande van de 12 uren norm is dit 3,8 subsidieplek

3,8 € 650,00 € 2.470,00

37,8 € 650,00 totaal € 24.570,00
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Toelichting: het positieve resultaat over 2021 is niet alleen te danken aan de subsidie 
bijdrage die wij dat jaar voor het eerst van de Gemeente Leudal mochten ontvangen. Ook 
zijn er fikse besparingen doorgevoerd en investeringen uitgesteld. Aanpassingen aan de 
lesruimte (minimaal € 2500) en upgrade van het instrumentarium (€ 4500) zijn 
doorgeschoven naar latere jaren. De lesvergoedingen zijn laag gehouden (90% van het 
gangbare tarief voor leerlingen tot 21 jaar en zelfs 60% voor het lesgeven aan 
volwassenen), reiskostenvergoedingen beperkt en de reclamekosten geminimaliseerd. Dit 
alles met het oog op de onzekere effecten van corona op het toekomstige leerlingenaantal
en onzekerheid over (de hoogte van)toekomstige subsidies. De stichting wilde kunnen 
garanderen dat het lesgeld voor 2022 gelijk zou blijven om onze lessen betaalbaar en 
toegankelijk te houden. 

Resultatenrekening 2021

inkomsten Uitgaven

omzet lessen leerlingen < 18 jaar € 13.982,00 Huisvesting € 8.676,00
omzet lessen leerlingen 18-21 jaar € 1.229,00 Administratie & bank € 553,00
omzet lessen leerlingen > 21 jaar € 6.022,00 huishoudelijk € 74,00

Internet & telefonie € 854,00
subsidie gemeente Leudal € 37.250,00 presentaties € 176,00

verkoopkosten € 360,00
ongecategoriseerde uitgaven € 842,00
instrumentarium € 99,00
verzekering € 348,00
lesvergoedingen docenten € 22.682,00
reiskosten € 341,00

€ 58.483,00 € 35.005,00

Netto resultaat 2021 € 23.478,00


