
 

2019: Toekomstmuziek 
Muziek Jong voor Oud in transitie 
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Voorwoord 
 
 
Met onze voet over de drempel van het 2e decennium Muziek Jong 
voor Oud, wil de Stichting Muziek Jong voor Oud belangrijke stappen 
zetten naar een stevige, verantwoorde en vooral muzikale toekomst. 
In de afgelopen tien jaar heeft de stichting haar plek binnen de  
zorg en talentontwikkeling in de Provincie Limburg onmisbaar gemaakt.  
De tijd is nu dan ook rijp om het voortbestaan van de stichting 
veilig te stellen voor de toekomst. 
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Visie 
 
Muziek Jong voor Oud is een traject aangegaan met de Sesam Academie. Dit 
traject is actief gestart juni 2018. Samen met de vrijwilligers van de Sesam 
Academie bekijken we onder andere een aantal hoofdzaken: 

1. Artistieke component vergroten (een broedplaats voor musici worden 
door intensievere samenwerking met Hogeschool Zuyd) 

2. Kosten vermindering/Inkomsten vergroting (incl. financieel plan met 
onderbouwing) 

 
Het traject met de Sesam Academie loopt tot het einde van het jaar. Gezien 
de continuïteit van de activiteiten van Muziek Jong voor Oud en het behoud 
van deze continuïteit presenteren we u dit jaar een ander projectplan, dan u 
van ons gewend bent. Gelet op het tijdsplan van de Sesam Academie ligt 
voor u een plan, dat nog geheel door ons zelf is opgesteld. Natuurlijk is de 
start van de transitie van Muziek Jong voor Oud al aanwezig, maar zal het 
échte nieuwe plan pas in de loop van 2019 geïmplementeerd kunnen worden.  
Wij hopen op uw steun om op een gezonde wijze deze transitie vorm en 
inhoud te geven, waardoor we klaar zijn voor een gezonde, financiële 
toekomst; Toekomstmuziek dus! 
 

 

 

Activiteiten 
 
De activiteiten van Muziek Jong voor Oud worden samengesteld op basis van 
de behoeften van zorglocaties. Wij laten ons inspireren door het werkveld en 
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streven hierbij altijd naar de hoogste kwaliteit. Onze activiteiten zijn op maat 
en kunnen worden uitgevoerd in een zaal, op een afdeling/in een huiskamer 
of zelfs één op één (aan bed of bij de (rol) stoel). 
 
Concerten in zorglocaties 

In 2019 zal de stichting Muziek Jong voor Oud 80 abonnementen (240 
concerten) in verpleeg- en verzorgingshuizen uitvoeren. Muziek Jong voor 
Oud gaat toewerken naar een broedplaats voor jong talent d.m.v. het 
aanbieden van een “skill-set”; auditietraining, programma-ontwikkeling, 
coaching door vooraanstaande musici, PR training, etc.. Er zal ook een 
strengere selectieprocedure gaan plaatsvinden van ensembles. 
Dit alles heeft ten doel om de huidige kwaliteit van de concerten naar een nog 
hoger niveau te trekken. Het product (concert) wordt in de basis nog meer 
toegespitst op wat de klant (de ouderen/zorglocaties) willen en daarnaast 
wordt er intens samengewerkt met zorggroepen om te voldoen aan hun  
wensen en behoeften.  
Concerten bestaan uit ensembles van twee musici. De concerten worden per 
abonnement aangeboden aan de zorglocaties.  
Concerten in zorglocaties zijn: 
 

Zorgzame Muziek Concerten 
Een concert op maat voor de zorglocatie. Twee musici verzorgen een 
programma dat zowel herkenbaar als uitdagend is. Bij deze programmakeuze 
zoeken we bewust naar de stimulatie van het brein. Hierbij staat het contact 
met het publiek voorop. Zo is een concert van Muziek Jong voor Oud geschikt 
voor de liefhebber van muziek, maar ook voor bijvoorbeeld  bij Alzheimer 
patiënten, die juist door de beleving van deze muziek (liefst ook samen met 
familie of medebewoners) ontspanning kunnen  vinden of juist een 
activerende prikkel. In samenspraak met de zorglocatie wordt gezocht naar 
de juiste tijdsduur, ruimte ter plaatse en programmastijl.  

Meziek van Vreuger 
Beweging en meedoen staat voorop bij deze concerten. Het ensemble Meziek 
van Vreuger neemt de ouderen mee op een muzikale reis naar vroeger. De 
actieve deelname van de ouderen staat bij dit concert voorop; er wordt 
meegezongen en er wordt op aanwijzing van het ensemble ook actief geklapt 
en bewogen (klapspelletjes en zitdansen). De luisteraars kunnen genieten 
van golden oldies, nieuwe liedjes in samenzang ervaren, even een moment 
rust nemen en zich laten verrassen door een sprankelende jazz standard. 
Het programma wordt afgestemd op de omvang en de mogelijkheden van het 
aanwezige publiek. Het is daarom uitermate geschikt voor zowel actieve 
ouderen alsook meer kwetsbare ouderen in de vorm van een kleinschalige 
huiskameractiviteit. 
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Apollo 
Het persoonlijke contact en het belevingsgevoel van de concerten worden 
versterkt en verdiept door gedichten en korte verhalen van schrijvers/dichters 
uit de regio. Deze schrijvers raken de gevoelige snaar door hun voordracht 
specifiek af te stemmen op de belevingswereld van ouderen. De programma’s 
van de concerten worden afgestemd met de dichters, waardoor zij de 
gelegenheid hebben op hun talent verder te ontwikkelen op het gebied van 
cultureel ondernemerschap, programmakeuze en presentatie. 

Atelier Jerusalem 
Stichting Muziek Jong voor Oud werkt samen met Atelier Jerusalem Venray 
en hun coach/coördinator Jos Koenen. 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 ensembles van Muziek Jong voor Oud dienen hun kennis en talent in te 
zetten om samen met kwetsbare mensen een interessant programma samen 
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te stellen door 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. Het maatschappelijke belang (“Iets terug doen voor de 
samenleving”) middels inzet van je talent, speelt hierbij een zeer voorname 
rol. Ook het publiek wordt uitgedaagd tot het beluisteren van ‘nieuwe’ muziek, 
maar er wordt door goede programmering altijd voor gezorgd dat het op een 
laagdrempelige manier gebeurd. Voor het publiek (de ouderen) een bijdrage 
aan kwaliteit van leven. 
Voor de deelnemers van Atelier Jerusalem is het een kans om weer echt deel 
te nemen aan de maatschappij zonder een stempel van hun verleden met 
zich mee te dragen. Ze voelen zich gewaardeerd als mens en als muzikant. 
 

Tieëkezinge nieuwe stijl 
Het afgelopen jaar heeft uitgewezen dat Tieëkezinge nieuwe stijl een 
daverend succes is geworden. De activiteit is door tientallen zorglocaties 
omarmd (ook  door Stichting Gehandicaptenzorg Limburg waardoor wij weer 
een nieuwe doelgroep bereiken). Zingen is enorm stimulerend voor de 
hersenwerking van iedereen en voor (dementerende) ouderen en mensen 
met een verstandelijke beperking in het bijzonder. Daarnaast is het bewezen 
dat zingen gelukkig maakt. Bij deze activiteit worden de gasten uitgenodigd 
om het grootste gedeelte actief mee te zingen en daarnaast te genieten van 
mooie luisterliedjes, die een moment van bezinning bieden. Rob Reyners en 
Ben van Daal maken door hun spontaniteit en contact met het publiek een 
mix van liedjes van vroeger en liedjes van ‘minder-vroeger’. Zij houden 
hiermee ook rekening met de nieuwe generatie ouderen. Alle gasten 
ontvangen een tekstboekje en/of de teksten worden op een scherm 
geprojecteerd, zodat deelname optimaal is. 
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Zorg & Dans 
 

 
 
Na het succes van de Jubileumconcerten wil Muziek Jong voor Oud een 
nieuwe verbintenis aangaan met de scholieren van Opleiding Dans Muziek. 
Speciaal voor 2019 werd Zorg & Dans ontwikkeld: een improvisatie-
dansvoorstelling waarbij de dansers de muziek een beeldende vorm geven, 
waarbij het delen van passie en emotie voorop staat.  
De hoogste prioriteit van Opleiding Dans Maastricht ligt in het opleiden van 
jonge dansers voor een zo breed mogelijke toekomst. Met name de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de dansleerlingen krijgt in de uitwerking van dit 
bijzondere project de volle aandacht. Bij het maken van de verschillende 
choreografieën wordt veel aandacht geschonken aan het ‘inleven’ in 
verschillende situaties die met zorg te maken hebben. Hierdoor zijn de 
cliënten soms publiek, maar vaak ook zelf danser, omdat ze door de 
scholieren worden gestimuleerd tot (mee)bewegen. 
De scholieren verzorgen deze concerten als onderdeel van hun 
maatschappelijke stage.  
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Workshops 

Oma Applaus (7 workshops) 
Interactief Muziektheater  
voor en door ouderen én (jonge) kinderen  
i .s .m. Kootje Spek Theater   

Carolien Leers van het Kootje Spek Theater maakt samen met leerlingen van 
de peuterschool/basisschool (onderbouw) een exclusieve 
muziektheatervoorstelling voor én met ouderen. De activiteit kan worden 
georganiseerd in samenwerking met bv. een zorglocatie, de Zonnebloem, een 
ouderenvereniging of een wijkcentrum. De workshop kan niet plaatsvinden 
zonder één van de deelnemende groepen. Beiden hebben een actieve rol. 
Deze workshop wordt op locatie geoefend en gepresenteerd. 
Bij zowel het oefenen als het presenteren worden de deelnemers 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 verwelkomt de kinderen en de bewoners op locatie 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 deelnemers 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 
kinderen, ouders van de kinderen en de deelnemers. Hierdoor ontstaat er 
opnieuw een contact tussen doelgroepen die elkaar in het dagelijks leven 
misschien niet zo snel zouden ontmoeten.  
Een workshop duurt 1,5 uur inclusief pauze. 
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De Schilderijententoonstelling (max. 20 workshops) 
Een workshop Intuïtief schilderen & (live) muziek 
i .s .m. Brigitta Santegoeds (Beeldend Kunstenares & Projectleider Kunst & Cultuur 
Sevagram) en Trees Verburg (Stichting Oscar)  

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 of 
Trees Verburg  

 
De workshop duurt 1,5 uur inclusief pauze. 
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Zonnebloem Concerten 

MJvO organiseert met twaalf provinciale Zonnebloem Regio’s 12 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. De zogenoemde Zonnebloem Concerten zijn 
een hoogtepunt in het activiteitenjaar van de Limburgse Zonnebloem regio’s.  
 
concert@HOME 

Muziek Jong voor Oud wordt meer en meer gevonden als het gaat om 
kwaliteitsoptredens in de zorg en daarbuiten. Het is uiterst belangrijk om 
samen te werken met partners uit de zorg, cultuur en bedrijfsleven. Hierdoor 
groeien wij niet alleen als organisatie en genereren we meer eigen inkomsten, 
maar vergroten we ook de bekendheid van Muziek Jong voor Oud en breiden 
wij ons netwerk voor musici uit. Structurele samenwerkingsverbanden zijn 
inmiddels aangegaan met Maastricht UMC+, SGL Limburg, Kunstdagen 
Wittem, Festival Vocallis, hetvakantiebureau.nl en vele anderen. 
 
Concerten in Duitsland 

De concerten in Duitsland zijn duurzaam gebleken. De zustervereniging 
Musik Jung für Alt e.V. organiseert ongeveer 20 concerten in het Duitse 
grensgebied. Deze vereniging is financieel volledig onafhankelijk van de 
Nederlandse tak. 
 

Onderzoek in samenwerking met Hogeschool Zuyd 
Na twee succesvolle onderzoeken met Hogeschool Zuyd afdeling Creatieve 
Therapie, heeft Muziek Jong voor Oud besloten om te onderzoeken of een 
volgende onderzoek mogelijk is met masterstudenten van het Conservatorium 
Maastricht. We kiezen hiervoor omdat we geloven in de kracht van muziek en 
dit graag wetenschappelijk willen laten onderbouwen. In het najaar van 2018 
zal hier meer duidelijkheid over komen. 
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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 (onbezoldigd) 
Henny van Haaren (voorzitter), Joachim Junghanss, Pierre Moors 
 

Raad van Bestuurder/Initiatiefnemer (onbezoldigd) 
Albin Ograjensek 
 

Commissie van Aanbeveling en Muzikale Partners 
Marion Schmitz (Sevagram), Jos Frusch en het Openluchttheater Valkenburg, Jos Schols 
(Universiteit Maastricht), Sef Thissen en Viva Classic Live, Boudewijn van de Ven en 
Zonnebloem Limburg 
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Ambassadeur 
Hedy d’Ancona 
 

Organisatie 
Fenna Ograjensek 
 

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

Dichters 
Anita Seo Dornbach, Pierre Schnackers, Lenie Ronden, Dick Gebuys, Han Weinberg, Joep 
Consten 

 

Financiële Auditcommissie 
Henny van Haaren, Frans Metsemakers RA, Pierre Moors, Albin Ograjensek (secretaris) 
 

Kwaliteitsbewaking 
Middels evaluaties van alle concerten door locatie, ensemble en presentator 
en persoonlijk contact met alle betrokkenen wordt de kwaliteit en gewenste 
inhoud van concerten en workshops bewaakt. 
Regelmatig organiseert Muziek Jong voor Oud symposia en evenementen om 
deze contacten te onderhouden en te verdiepen. 
 

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 2019 bereikt Muziek Jong voor Oud een eigen inkomstenstroom van 70% ! 
Samen met de Sesam Academie zijn we een traject gestart om onze 
organisatie stabiel te houden voor de toekomst en verdere stappen te zetten 
op weg naar financiële onafhankelijkheid. 
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   2019 2018 2017 

      

BATEN      

 1 Baten eigen fondsenwerving 27.350 45075 50575 

 2 Baten gezamenlijke acties 0 0 0 

 3 Baten acties van derden 0 0 0 

 4 Subsidies van overheden 0 0 0 

 5 Baten uit beleggingen en rente 0 0 0 

 6 Overige baten 68.100 53625 65125 

      

  Totaal 95.450 98700 115700 

      

      

LASTEN      

 7 Besteding aan doelstelling 73.638 75053 90124 

 8 Werving baten 12.953 12953 12699 

 9 Beheer en administratie 8.800 10800 13575 

 10 Bijzondere lasten 0 0 0 

      

 11 Resultaat 59 -100 -598 

      

  Totaal 95.391 98700 115800 
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Toelichting  Begroting  2019      
Baten uit eigen fondsenwerving         

  Giften      € 1.000   

  Fonds Sluyterman van Loo    € 7.000   

  Stichting RCOAK     € 5.000   

  KANS fonds     € 1.350   

  Stichting FSI     € 3.000   

  Stichting Dioraphte     € 7.000   

  Stichting Lambert van Middelhoven   € 3.000   

            € 27.350 € 27.350 

Overige baten             

  Zonnebloem concerten    € 4.500   

  concert@HOME     € 23.750   

  Oma Applaus     € 1.750   

  Schilderijententoonstelling    € 2.100   

  Tieëkezinge     € 750   

  
Onderzoek Zuyd 
Hogeschool     € 3.250   

  Eigen bijdrage zorginstellingen   € 32.000   

        € 68.100 € 68.100 

Besteding aan doelstelling           

  Musici en 50% organisatie kosten   € 48.953   

  Zonnebloem Concerten    €3.600   

  concert@HOME     €15.000   

  Oma Applaus    €1.260   

  De Schilderijententoonstelling    
€1.575 

  

  
Onderzoek Zuyd 
Hogeschool     €3.250   

        € 73.638 € 73.638 

Werving baten             

 50 % kosten organisatie   € 12.953 € 12.953 

Beheer en adminstratie           

 Administratie en accountant   € 3.500   

 Bank kosten    € 300   

 Overige kosten    € 5.000   

      € 8.800 € 8.800 

Totaal            € 59 


