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De Stichting SoundWave collective heeft de ANBI status vanaf de datum van oprichting
verkregen, 10 november 2020. Het beleidsplan, nieuws en algemene informatie is terug te
vinden op https://nl.soundwavecollective.com/.

Bestuur
Stichting SoundWave collective kent statutair een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor
het beleid van de stichting, de uitvoering daarvan en de controle daarop. De bestuursleden
genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten tot een
vergoeding van reis- en verblijfskosten aan bestuursleden.
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SoundWave Collective
De stichting SoundWave collective is opgericht in november 2020. Het SoundWave Collective
is een nieuw Haags ensemble, opgericht om performance opportunities te creëren voor jonge
instrumentalisten, zangers en dansers. De stichting ambieert om een cultureel ecosysteem te
creëren en te koesteren waarin klassieke muziek en muzikanten kunnen gedijen. Een belangrijk
onderdeel daarvan is een zogeheten muzikaal laboratorium waarin jonge spelers, componisten
en andere makers de mogelijkheid krijgen om professionele ervaring op te doen,
samenwerkingen aan te gaan en te verbinden met diverse disciplines. Unieke concerten en
optredens, met unieke programmering en op unieke locaties staan daarbij centraal.
Doelstellingen
De stichting heeft zichzelf ten doel gesteld om 3 à 4 projecten per jaar te organiseren. Bij deze
projecten staat de band met het publiek, maatschappelijke betrokkenheid en een sterkte band
met de gemeente Den Haag en de politiek centraal.
Om dit te bereiken zoekt het SoundWave collective actief de samenwerking met andere
kunstdisciplines en unieke locaties. Het SoundWave collective streeft ernaar zo een

stimulerende omgeving te creëren waar jonge musuci zelfstandig, inventief en ondernemend
kunnen zijn.

Verslag van het bestuur
Voor u ziet u het eerste jaarverslag van de stichting SoundWave Collective. De stichting is
opgericht in de laatste maanden van 2020 en startte daarmee midden in de coronacrisis. Dankzij
de lockdown hebben er in het boekjaar 2020 nog geen projecten kunnen plaatsvinden. In plaats
daarvan heeft de stichting zich beziggehouden met het maken van plannen voor de toekomst.
Hierbij stond het uitdenken van nieuwe projecten en het zoeken naar nieuwe locaties centraal.

Financieel verslag
In dit gedeelte vindt u het financieel verslag voor 2020. Gezien de datum van oprichting
(november 2020) en de coronacrisis met een lockdown als gevolg heeft er in het boekjaar 2020
geen financiële activiteit plaatsgevonden.

Balans
Balans per 31 december 2020
31-12-2020
Activa
Totaal activa
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Totaal passiva
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Exploitatierekening
Exploitatierekening over 2020
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