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Zingeving, verbondenheid en ontmoeting 
 

In 2006 werd het idee voor de Stichting Muziek Jong voor Oud geboren. Verpleeg- en 

verzorgingshuizen hadden een scala aan activiteiten voor senioren, maar er bleek ook een behoefte 

aan andersoortige activiteiten; live (lichte) klassieke concerten. Daarnaast waren (en zijn) er 

studenten van het Conservatorium Maastricht, die dringend op zoek waren naar podia, een 

verankering in de maatschappij en een brug naar de professionele wereld. 

Het bleek een gouden match! Vanaf 2007 is gestart met de activiteiten van Stichting Muziek Jong 

voor Oud en die hebben zich in de jaren daarop uitbreid als een olievlek over de hele Provincie 

Limburg. 

Door de jaren heen, heeft Muziek Jong voor Oud zich steeds meer kwalitatief ontwikkeld, waarbij 

altijd werd gekeken naar de behoefte van de senioren en de ontwikkeling van het jonge talent, dit 

gebeurde middels nauwe contacten met de zorgwereld, het conservatorium en de onderzoeken die 

zijn uitgevoerd in samenwerking met Zuyd Hogeschool.   

De concerten en workshops van Muziek Jong voor Oud vullen een behoefte aan zingeving, bezinning, 

beleving. Senioren komen uit hun isolement en ontmoeten elkaar tijdens een concert. Muziek Jong 

voor Oud geeft verdieping aan haar activiteiten door steeds meer maatwerk te leveren. Mensen met 

dementie hebben bijvoorbeeld andere behoeften dan klanten van de Zonnebloem.  

Ook de musici leveren maatwerk. Zo worden er thema-concerten georganiseerd, krijgt muziek een 

bepaalde functie in een bestaande activiteit of wordt er gemusiceerd met andere musici of met 

andere kunstdisciplines samen. 

2017 markeert het 10-jarig bestaan van de Stichting Muziek Jong voor Oud. We hebben bewezen dat 

we onmisbaar zijn in het Limburgse zorg-cultuurlandschap en zijn een unieke ontwikkelaar van jong 

talent. 

 

Fenna Ograjensek – Organisatie        Albin Ograjensek – Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stichting Muziek Jong voor Oud  
 

Missie-Doel  
De Stichting Muziek Jong voor Oud organiseert jaarlijks om en nabij 400 concerten en ongeveer 50 

workshops in zorginstellingen en daarbuiten. Muziek Jong voor Oud begeleidt en ondersteunt hierbij 

jonge musici hun eigen artistieke identiteit te ontwikkelen op kwalitatief hoog niveau. Daarbij 

worden kwetsbare ouderen, kinderen maar ook mentaal kwetsbare burgers op een laagdrempelige 

manier, actief of passief, betrokken bij culturele activiteiten, waardoor alle partijen iets voor elkaar 

betekenen en met elkaar kunnen genieten van cultuur. 

Organisatie  
De Stichting Muziek Jong voor Oud is een onafhankelijke stichting. De organisatie kent het Raad van 

Toezicht model, heeft één bestuurder en drie leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht 

laat zich in haar beleid leiden door de Governance Code Cultuur, wordt bijgestaan door een 

Financiële Auditcommissie, bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht en één externe 

deskundige ter zake.  

Leden van de RvB, RvT en auditcommissie zijn allen statutair vrijwilliger.  

Muziek Jong voor Oud heeft voor de belastingdienst de status van Culturele Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI-status). MJvO is sinds 2014 in het bezit van het Certificaat voor Kleine Goede Doelen, 

afgegeven door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en lid van de Vereniging voor 

Fondswervende Instellingen (VFI).  

Voor de planning, organisatie en een deel van de fondsenwerving maakt de Stichting Muziek Jong 

voor Oud gebruik van en heeft een overeenkomst met een ZZP-er. 

Raad van Toezicht: Dhr. Jan Rademakers (Directeur Conservatorium Maastricht), Dhr. Pierre Moors, 

Dhr. Henny van Haren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reguliere activiteiten 2017 (1 januari t/m 31 december) 
 

Verpleeg- en Verzorgingshuizen Limburg (300 concerten) 
100 Locaties in Nederlands – en Belgisch Limburg kopen een abonnement bij de Stichting Muziek 

Jong voor Oud. Een abonnement bestaat uit 3 concerten van Top Talent. 

Een locatie kan binnen het abonnement voor 1 workshop kiezen: 

Oma Applaus, De Schilderijententoonstelling, Chapeau, Atelier Jerusalem of Apollo. 

 

Top Talent Concerten 
Talentontwikkeling studenten Conservat orium Maastricht  
Kamermuziekconcerten in Zorginstell ingen  

De concerten duren een (anderhalf) uur. Het repertoire is licht klassiek of jazz uit de jaren ‘30/’40. 

Het programma is aangepast op de doelgroep; de echte liefhebber maar ook nieuwkomers moeten 

kunnen genieten van een concert. Een programma moet herkenbaar zijn, maar ook prikkelend zijn 

door de presentatie van ‘nieuw’ repertoire. De 

ensembles bestaan uit 2 personen. Wij hebben ongeveer 

30 ensembles (+/- 90 musici) in ons bestand. De musici 

verzorgen zelf de presentatie en omlijsting van het 

programma. Door het persoonlijk betrekken van het 

publiek, wordt de concertbeleving aanzienlijk verhoogd. 

Een extra bijdrage aan de concertbeleving wordt 

geleverd door onze vrijwillige presentatoren, die vooral 

bij niet-Nederlands sprekende studenten worden ingezet. 

Zij presenteren en omlijsten de concerten met zoveel 

enthousiasme dat de concerten een extra elan krijgen! 

De concerten worden steeds meer ‘op maat gemaakt’; 

“wat werkt voor welke locatie?” Zo zijn concerten in een zaal, kapel maar ook op een afdeling 

(psycho-geriatrie) en in een kamer (bijvoorbeeld in een hospice) mogelijk. Muziek Jong voor Oud 

stimuleert haar musici om steeds creatief om te gaan met de programmakeuze.  

 

Oma Applaus (max. 15 workshops) 
Interactief Muziektheater  
voor en door ouderen én (jonge) kinderen  
i.s.m. Carol ien Leers en Oliv ia vd Koppel  

Carolien Leers en Olivia vd Koppel maken samen met leerlingen van de peuterschool/basisschool 

een exclusieve muziektheatervoorstelling voor én met ouderen die woonachtig zijn in een 

verzorgingshuis. De workshop kan niet plaatsvinden zonder één van de deelnemende groepen. 

Beiden hebben een actieve rol. Deze workshop wordt in het verzorgingshuis geoefend en 

gepresenteerd. 

Bij zowel het oefenen als het presenteren worden de bewoners uitgenodigd om actief deel te 

nemen. Contact en ontmoeting staan centraal in dit project! 

Verschillende klassieke muziekstukken, (bv. Peer Gynt, De Schilderijententoonstelling etc.) vormen 

het uitgangspunt voor een muziektheatervoorstelling.  

Carolien of Olivia verwelkomt  de kinderen en de bewoners in het verzorgingshuis en in het theater. 

Onder muzikale begeleiding en groot applaus mag iedereen die dat wil door het rode 



theatergordijntje lopen, een buiging maken en zich voorstellen aan het publiek. Vervolgens gaan de 

verkleedkoffers open en mag jong en oud zich (onder begeleiding van gepaste muziek) verkleden. 

Elkaar helpen met een ritssluiting, het aantrekken van een jasje 

of broek is uiteraard toegestaan. Nogmaals presenteert een ieder 

zich met een diepe buiging, maar nu in de nieuwe rol! En dan kan 

het verhaal beginnen. Middels toneel- en 

dansspelletjes/oefeningen maken de kinderen en de bewoners 

uiteindelijk samen een prachtige “voorstelling”. Omdat elk 

publiek weer anders is, kent elke workshop een uniek verhaal! 

Ook de ouders van de kinderen en familieleden van de ouderen 

kunnen worden uitgenodigd om naar de “voorstelling” te komen 

kijken. Als vanzelf zal er contact ontstaan tussen de ouders van de leerlingen en de bewoners. 

Hierdoor ontstaat er opnieuw een contact tussen doelgroepen die elkaar in het dagelijks leven 

misschien niet zo snel zouden ontmoeten.  

Een voorstelling duurt min. 1,5 uur en max. 2 uur. 

 

De Schilderijententoonstelling (max. 20 workshops) 
Een workshop Beeldende Kunst & ( live) Muziek  
i.s.m. Brigitta Santegoeds (Beeldend Kunstenares & Projectleider Kunst & Cultuur Sevagram)  

Musici spreken vaak over kleuren in de muziek terwijl beeldend kunstenaars spreken over ritme en 
dynamiek van een compositie. Welke emoties roept muziek op en hoe uit zich dat in beeldende 
kunst? Herinneren bepaalde instrumenten aan specifieke 
kleuren? Benoemen van kunstenaars waarvan het werk 
geïnspireerd is door muziek. Het publiek/De ouderen nemen 
deel aan een workshop waarin het beluisteren van live muziek 
op een actieve manier (Hoe kan je eigenlijk luisteren in kleuren? 
en hoe zie je ritme in een schilderij?) wordt gecombineerd met 
het maken van beeldende kunst. Het beluisteren van live muziek 
en de beeldende uitingen leiden tot emoties die de gesprekken 
tussen de bewoners stimuleren.  
De verschillende muziekstukken werken niet alleen inspirerend 
en ontspannend, maar zorgen ook voor een mooie verbinding. 
Bijzonder is dat ouderen en medewerkers, die nog nooit 
geschilderd hebben, versteld zullen staan van hun eigen kunnen 
en het plezier dat het schilderen op live muziek met zich 
meebrengt. Dit alles zal zorgen voor genoeg gespreksstof voor 
de deelnemers. 
Dit alles onder leiding van Beeldend Kunstenares Brigitta 
Santegoeds.  
 
Tijdsduur: maximaal 2 uur. 

 

Chapeau  
Interactieve concerten voor, door en met ouderen;  
Uitgevoerd door Conservatoriumstudenten Maastric ht,  
Afdel ing Docent Muziek- Orthopedagogische Muziek Beoefening  

De interactieve concerten CHAPEAU! worden uitgevoerd door studenten/alumni van het 
Conservatorium Maastricht, afdeling Docent Muziek - Orthopedagogische muziekbeoefening.  
 
Chapeau! biedt voorstellingen aan met wisselende thema’s waarbij het publiek op een actieve 
manier betrokken wordt. Het publiek wordt uitgenodigd om samen met Chapeau! canons te zingen 
of vanuit de zaal mee te doen met enkele zitdansen. De luisteraars kunnen meezingen op golden 
oldies, nieuwe liedjes in samenzang ervaren, luisteren naar rustgevende klassieke muziek of zich 
laten verrassen door sprankelende jazz standards.  



Chapeau! heeft een breed scala aan verschillende muziekstijlen en instrumenten in het repertoire 
waardoor er voor iedereen wel wat moois tussen zit. 
 
De tijdsduur is maximaal 2 uur. Inhoud en vorm zijn elke keer uniek en wordt bepaald door de 
deelnemers. Het programma wordt afgestemd op 
de omvang en de mogelijkheden van het 
aanwezige publiek, het is daardoor uitermate 
geschikt voor zowel actieve ouderen alsook meer 
kwetsbare ouderen in de vorm van een 
kleinschalige huiskameractiviteit. 
Als vanzelf ontstaan zo contacten tussen 
ouderen/deelnemers en studenten/musici en is er 
het plezier van het samen zingen en muziek 
maken. 
 

De opleiding Docent Muziek aan het 

Conservatorium Maastricht is bij herhaling 

uitgeroepen tot een topopleiding in Nederland. Zij behoort tot één van de twintig excellente HBO 

opleidingen en wordt als nummer één beoordeeld binnen de muzieksector.  

De opleiding Docent Muziek aan het Conservatorium Maastricht leidt op tot vakbekwaam docent 

en/of muziekpedagoog in een brede beroepspraktijk. In deze beroepspraktijk betrek je kinderen, 

jongeren en volwassenen op een inspirerende wijze bij muziek en cultuur. Je stimuleert ze en leert 

ze zelf musiceren op een passend niveau. 

 

Atelier Jerusalem 
Concerten in samenwerking met Atelier Jerusalem Venray  
in het kader van Social Return on Investment  

Atelier Jerusalem biedt 'kwetsbare' burgers de mogelijkheid tot ontmoeting en het beoefenen van 
muziek en kunst. Zij zijn voor sommigen een opstapje naar maatschappelijke participatie maar voor 
een aantal ook een zeer noodzakelijke dagbesteding.  
Atelier Jerusalem is een opstap mee te helpen in de maatschappelijke ontwikkeling van de 
deelnemer, van beschermd leven naar zelfredzaamheid, naar zoveel als mogelijk meedoen en dus 

participeren. Wat iedereen wel weet, is dat muziek 
verbindt en samen creatief bezig zijn inspirerend werkt. 
Met een goed gevoel, beleven, ontmoeten en nagenieten. 
Iets voor de ander kunnen betekenen, waardering geven, 
maar ook gewaardeerd worden. Niet alleen halen, maar 
ook iets teruggeven. 
 
De uit te voeren concerten zullen in alle gevallen 
plaatsvinden in een van de zorginstellingen in de regio 
Noord Limburg. 
 
De ensembles van Muziek Jong voor Oud worden hier 
uitgedaagd in hun cultureel ondernemerschap. Ze dienen 

hun kennis en talent in te zetten om samen met kwetsbare mensen (ex-psychiatrische patiënten) 
een interessant programma samen te stellen waardoor de kwaliteiten van beide ensembles het 
beste tot hun recht komen. Het samen repeteren, musiceren en concerteren moet een 
inspiratiebron voor beide groepen zijn. Het gaat hier niet alleen om musiceren op topniveau, maar 
ook om betekenisvolle ontmoetingen met bijzondere groepen mensen, waardoor de jonge musici 
kunnen verankeren in de Euregionale samenleving. Het maatschappelijke belang (“Iets terug doen 
voor de samenleving”) middels inzet van je talent, speelt hierbij een zeer voorname rol.  

 



Apollo 
Gedichten & Muziek 
Een perfecte harmonie van woord en geluid!  

In samenwerking met het Heerlens Schrijverscafé dragen dichters uit de regio (dialect) gedichten 
voor die afgestemd zijn op de belevingswereld van ouderen. Deze poëtische voordrachten vinden 
plaats tijdens kamermuziek concerten van studenten van het Conservatorium Maastricht die hun 
programma specifiek hierop afgestemd hebben. 
Door deze bijzondere combinatie ontstaat een sfeer waarbij ruimte 
wordt gegeven aan de beleving van (vaak vergeten of verdrongen) 
gevoelens. 
 
Dichters die aan deze bijzondere concerten willen mee werken 
moeten op zijn minst 6o jaar of ouder zijn. Stichting Muziek jong voor 
oud beoogt hierdoor deze leeftijdsgroep een podium te bieden om 
zich zo actief in te kunnen zetten ten behoeve van het welzijn van 
kwetsbare groepen ouderen.   
Verder moeten de dichters bereid zijn hun voordracht af te stemmen 
op de specifieke belevingswereld van ouderen die om diverse 
redenen al langer in zorginstellingen dan wel in specifieke 
kleinschalige instellingen (hospice) verblijven. 
 
De conservatoriumstudenten die aan deze projecten deelnemen, 
dienen hun programma nadrukkelijk af te stemmen met de dichters 
en de omstandigheden waaronder deze concerten plaatsvinden.  
Door deze combinatie hebben studenten de unieke gelegenheid hun 
talent verder te ontwikkelen op het gebied van cultureel ondernemerschap, programmakeuze en 
presentatie. 

 

Zonnebloem Concerten (15 concerten) 
MJvO organiseert met vijftien provinciale Zonnebloem Regio’s 15 Zonnebloem Concerten op 

bijzondere locaties in Limburg. Deze concerten worden gespeeld door 

speciaal daarvoor geselecteerde ensembles. De concerten worden 

gemiddeld bezocht door 120 personen. In totaal genieten 1800 mensen van 

deze concerten. 

 

concert@HOME (40 concerten) 
De kwaliteit van de optredens van Muziek Jong voor Oud krijgen meer en meer bekendheid. 

Hierdoor zijn wij in de afgelopen jaren samenwerkingsverbanden aangegaan met Kasteel Wittem, 

Maastricht UMC+, Kasteel Doenrade, VieCuri Venlo, Orlando 

Festival, hetvakantiebureau.nl, Kunstdagen Wittem, Vocallis 

Festival en ga zo maar door.  

Wij vinden het belangrijk om samen te werken met partners uit 

de zorg, cultuur en bedrijfsleven, omdat je daar als organisatie 

alleen maar van kan groeien. Daarnaast is het voor onze musici 

een mogelijkheid om hun netwerk uit te bouwen. 

 

Duitsland (20 concerten) 
De zustervereniging Musik Jung für Alt e.V. organiseert concerten in het Duitse grensgebied. Deze 

vereniging is financieel volledig onafhankelijk van de Nederlandse tak. 

 



Jubileum concerten; 10 jaar Muziek Jong voor Oud 
 

Muziek Jong voor Oud gaat op tournee en deelt 10 

muzikale cadeaus uit; 1 voor elk jaar van haar 

bestaan. Onze ensembles zullen samen met de jonge 

talenten van de Vooropleiding Dans en Muziek en 

enkele musicerende vluchtelingen een programma 

maken waarbij we een deur openzetten naar het 

verleden en met een lach kijken naar de toekomst! 

Een symbiose van muziek, dans, culturele verrijking 

en schoonheid! 

Door samen te werken met andere mensen, helpen 

we iedereen op een positieve manier naar ouderen 

te kijken. 

We geven muzikale geschenken aan al onze trouwe 

klanten van de afgelopen 10 jaar. We strooien deze 

uit over de Provincie Limburg! 

In elke regio worden voorstellingen gespeeld, op 

locatie uiteraard, zodat iedereen de mogelijkheid 

heeft om deze bij te wonen. 

Voorstellingen worden gespeeld voor Sevagram (incl. 

Bergweide); Sevagram Theater, Meander, Cicero, 

Parc Imstenrade, Domaine Cauberg, Envida (incl. 

Keerderberg, AZM Herstelzorg en De Beyart), Mosae 

Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, Proteion, Land van 

Horne, De Zorggroep (incl. La Providence), 

Mondriaan, Begralim. 

 

 

Pr en Communicatie 
 

In het kader van het 10-jarig jubileum heeft Muziek Jong voor Oud de volgende ambities in 2017 

 

- Vernieuwing van de website middels een toegekende stagiair in samenwerking met L1 
Televisie & Radio. De stagiair (Mitch Gossens) zal het onderdeel ensembles vernieuwen  

- In samenwerking met een zorggroep wil Muziek Jong voor Oud een documentaire uitzenden 
op L1 Televisie 

- Artikel in Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad 
- Artikel in Zuyderlucht 
- Artikel in Chapeau Magazine, Navenant Magazine 
- Artikel in bladen van de Zorggroepen 
- Artikel in de 1Lokaal weekbladen 
- Uitreiken van ‘dank-bordjes’ aan trouwe partners 

 

 

 

 



Onderzoek in samenwerking met Hogeschool Zuyd 
In navolging van het de onderzoeken die hebben plaatsgevonden door studenten van de Zuyd 
Hogeschool (lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK), opleiding Creatieve Therapie en 
Conservatorium Maastricht-Docent Muziek), wil Muziek Jong voor Oud ook in 2017 het onderzoek 
voortzetten.  
In 2016 zijn twee onderzoeksvragen voorgelegd aan de studenten: 
 

1. Wat ervaren ouderen met psychosomatiek wanneer ze deelnemen aan een klassiek 

huiskamerconcert? 

  

Uit onderzoek wordt duidelijk dat het activeren van het brein ouderen fit houdt. Nieuwe 

ervaringen activeren per definitie het brein. Toch wordt binnen muziektherapie en 

muziekactiviteiten vooral voor de toehoorders, bekende muziek aangeboden. Tijdens concerten 

van MJvO, is dat niet het geval. Voor sommige ouderen is het de eerste kennismaking met 

klassieke muziek en voor andere een van de weinige keren dat ze het horen. Hoe ervaren deze 

ouderen deze muziek? Hoe reageren ze er op. Kunnen deze concerten hen inderdaad een nieuwe 

ervaring geven? En kan dit consequenties hebben voor muziektherapeutische interventies? 

  

  In dit onderzoek worden deze vragen op locatie (dus tijdens en na de concerten)    onderzocht. De 

locaties bevinden zich in zuid en midden 

Limburg. 

 

  2.Ontwikkelen van meetinstrument dat 

effecten van zowel muziektherapeutische       

interventies als van muzikale optredens 

bij dementerende ouderen, kan meten. 

 

Afgelopen 2 jaren zijn er in opdracht van de stichting Muziek Jong voor Oud onderzoeken 

verricht naar de impact die concerten die door de stichting georganiseerd worden in 

verpleeghuizen, heeft op het welbevinden van dementerende ouderen. Een eerste meting bracht 

o.a. aan het licht dat het wel haalbaar is gedrag te meten, maar dat het moeilijk is dit gedrag te 

interpreteren in het kader van welbevinden en betrokkenheid. Dit jaar is er kwalitatief 

onderzoek geweest dat meer oog had voor het totale gedrag van de deelnemers en daardoor 

beter in staat was het gedrag te interpreteren. Met deze kennis kan er gewerkt worden aan de 

ontwikkeling van een meetinstrument dat daadwerkelijk welbevinden en betrokkenheid  meet. 

Dit meetinstrument zou tevens gebruikt moeten kunnen worden in het kader van 

muziektherapeutische interventie. 

 
In het najaar van 2016 zal duidelijk worden welke vraag/vragen onderzocht zullen worden.  
 

 

 

 



Organisatie 
Raad van Toezicht (onbezoldigd) 
Henny van Haaren (voorzitter), Jan Rademakers, Pierre Moors 

Raad van Bestuurder/Initiatiefnemer (onbezoldigd) 
Albin Ograjensek 

Commissie van Aanbeveling en Muzikale Partners 
Marion Schmitz (Sevagram), Jos Frusch en het Openluchttheater Valkenburg, Maud Douwes  en de 

Philharmonie Zuidnederland, Jos Schols (Universiteit Maastricht), Sef Thissen en Viva Classic Live, 

Boudewijn van de Ven en Zonnebloem Limburg 

Ambassadeurs 
Hedy d’Ancona 

(Annemarie Penn-te Strake) 

(Wim Weijnen) 

Organisatie 
Fenna Ograjensek 

Vrijwilligers/Presentatie 
Viviane Lacroix, John Paris, Ed Rijsemus, Allan Leysner, Cato Gubbels 

Dichters 
Anita Seo Dornbach, Pierre Schnackers, Lenie Ronden 

Stagaire 
Mitch Gossens – in samenwerking met L1 Radio & Televisie 

 

Financiële Auditcommissie 
Henny van Haaren, Frans Metsemakers RA, Pierre Moors 

 

Kwaliteitsbewaking 
Middels evaluatie van alle concerten door locatie, ensemble en presentator wordt de kwaliteit en 

gewenste inhoud van concerten en workshops bewaakt. 

De nauwe banden met zorglocaties en musici wordt onderhouden middels ab-lunches bij 

zorglocaties en symposia voor musici. 

 

Financiële stabiliteit 
Muziek Jong voor Oud heeft wederom het CBF Keurmerk voor kleine goede doelen ontvangen, heeft 

een ANBI status en werkt volgens de Governance Code Cultuur. 

In 2015 had Muziek Jong voor Oud een eigen inkomstenstroom van 55%; wederom een verhoging. 

Een koers die Muziek Jong voor Oud wil voortzetten. Voor de rest is de stichting afhankelijk van 

derden. 

 

 

 



Stichting Muziek Jong voor Oud  

Jubileumjaar 2017 

 

 

 

   2017 2016 2015 

   Begroot Begroot Realiteit 

Baten      

 1 Baten eigen fondsenwerving € 38.575 46.642 44.992 
 2 Baten gezamenlijke acties  0 0 
 3 Baten acties van derden  0 0 
 4 Subsidies van overheden  0 415 
 5 Baten uit beleggingen en rente € 100 525 78 
 6 Overige baten € 65.125 54.925 61.330 
      
      
  Totaal € 103.800 101.892 106.815 
      
                             Saldo € 476   
Lasten      
 7 Besteding aan doelstelling € 77.050 79.594 84.608 
 8 Werving baten € 12.699 13.194 13.054 
 9 Beheer en administratie € 13.575 9.104 8124 
 10 Bijzondere lasten   0 
   Saldo   1.029 
      
  Totaal € 103.324 101.892 105.786 
      

 

 


