Jaarverslag Stichting Pimba 2021
Website
Er werden verschillende technische aanpassingen aangebracht. De responsiviteit is verbeterd, met name voor
gebruik met mobiele telefoon.
De pagina’s Muziekuitleg werden verder uitgebreid: Pimba wordt meer en meer een complete online
pianocursus.
Uiteraard zijn ook dit jaar weer de nodige liedjes toegevoegd aan de database. In totaal staan er nu circa 200
liedjes op.
Het initiatief werd genomen om in samenwerking met De Vrolijkheid, een instelling die activiteiten ontplooit in
asielzoekerscentra, extra aandacht te geven aan wereldmuziek. Het bleek echter in de praktijk niet haalbaar
om de melodieën te voorzien van een voor kinderen leesbare fonetische tekst.
In 2021 verwelkomde Pimba 27.000 bezoekers, iets minder dan het voorgaande jaar. Het verschil lijkt vooral
veroorzaakt door de actieve werving via Facebook tijdens de eerste Corona-lockdown in maart 2020. Het
gemiddelde aantal bezochte pagina’s nam wel iets toe.
De reacties zijn onverminderd positief. Vooral uit het onderwijs ontvangt Pimba met enige regelmaat positieve
reacties als ‘Wij halen standaard onze bladmuziek van de school van je website en vinden dit te gek!’.
Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende technieken om Pimba te promoten d.m.v. het gebruik van
korte (scherm)filmpjes, maar een praktische start hiervan wordt uitgesteld naar 2022, wanneer dit ingebed kan
worden met een breder communicatiebeleid waarin concrete acties zijn geformuleerd voor de verschillende
social media.
Het formele besluit om een nieuwe site te laten bouwen is een jaar uitgesteld. In 2022 moet eerst een
gedetailleerde beschrijving met functie-eisen voor een nieuwe website worden geformuleerd voordat een
opdracht kan worden gegeven.

Financiën
De financiële administratie is in overleg met het administratiekantoor Van Rooden aangepast aan de ANBIstatus. De administratie is hiermee aanzienlijk vereenvoudigd en gestroomlijnd. Dit bracht tevens een
vermindering van de kosten met zich mee.
Er werden twee donaties gedaan. Deze worden opgespaard om een grote uitgave te kunnen doen wanneer
een opdracht wordt gegeven voor een nieuwe website.

Bestuur
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 1 maal, op 22 oktober 2022.
Het bestuur is onbezoldigd en bestond in 2022 uit de volgende leden:
Anton Treffers, voorzitter en penningmeester
Marijke Naber, secretaris
Thomas Bierman, lid
Felix van den Hombergh, lid
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Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

Staat van Baten en lasten over 2021
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