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In het begin van ons Jubileumjaar  
kunnen we weer terugkijken naar 
een succesvol jaar. De concerten en  
(nieuwe) workshops worden zeer  
gewaardeerd; een stimulans om deze 
koers voort te zetten!

De werkelijke inkomsten van MJvO 
in 2016 waren beduidend hoger dan  
begroot. Desalniettemin sluit de  
stichting het boekjaar 2016 af met  
een negatief resultaat van € 3874. 

En toch is de Raad van Bestuur van 
Stichting Muziek Jong voor Oud niet 
ontevreden over dit resultaat daar  
enerzijds het verlies van 2016 kan 
worden afgeboekt op de reserves, die 
daardoor dalen naar € 10.971 en ander-
zijds, de hogere kosten veroorzaakt zijn 
door het uitvoeren van meer concerten 
dan begroot waardoor er meer ouderen 
en meer Conservatoriumstudenten  
hiervan hebben kunnen profiteren.

De Stichting Muziek Jong voor Oud 
organiseert sinds 2007 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

Raad van Toezicht 
• Dhr. H. van Haaren (voorzitter)
 De eerstvolgende herbenoeming   
 van de heer van Haaren is 
 november 2018. 

• Dhr. Mr. P. Moors
 De eerstvolgende herbenoeming 
 van de heer Moors is 
 november 2018.
• Dhr. Drs. J. Rademakers
 De eerstvolgende herbenoeming   
 van de heer Rademakers is 
 november 2018.
 
Raad van Bestuur    
Dhr. A. Ograjensek    
  
Organisatie 
Fenna Ograjensek

Auditcommissie
Dhr. H. van Haaren (voorzitter)
Dhr. P. Moors (lid)
Dhr. F. Metsemakers RA (lid)

Commissie van aanbeveling 
en muzikale partners
• Marion Schmitz, Sevagram

• Jos Frusch, Openluchttheater   
 Valkenburg
• Jos Schols, Universiteit  
 Maastricht
• Sef Thissen, Bariton en  
 Viva Classic Live Venlo
• Boudewijn van de Ven,  
 Districtshoofd Zonnebloem 
 Limburg

Ambassadeur
Hedy d’Ancona

Presentatoren/Dichters
Mevr. V. Lacroix
Mevr. C. Gubbels
Dhr. D. Gebuys
Dhr. E. Rijsemus
Dhr. J. Paris
Dhr. A. Leysner
Mevr. A. Seo Dornbach
Mevr. L. Ronden
Dhr. P. Schnackers

Met elkaar genieten van cultuur

Behoeften uit de eigen 
leefomgeving te her- en 
erkennen, maar ook om 
uit te dagen! 
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Woensdag 7 juni 2017 
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Openluchttheater Valkenburg
Kaarten: www.openluchttheater-valkenburg.nl

Sef Thissen
Fenna Ograjensek
Blazersensemble 
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Benefietconcert Stichting Muziek Jong voor Oud

Advertentie

Terugkijkend op 
een geweldig geslaagd 
concert

PANNINGEN
DOOR THEO FERFERS
BESTUURSLID ACTIVITEITEN
DE ZONNEBLOEM
REGIO PEEL EN MAAS

“Het zit er weer op” en we kijken  
terug op een geweldig geslaagd  
concert. We zijn van Stichting  
Muziek Jong voor Oud gewend/ 
verwend met steeds hooggeschoolde 
en bezielende muzikale toptalenten.

En wat was het weer toppie! Tjonge 
wat hebben de mensen genoten.
Onder de zeer deskundige en  
ontwapenende inleidende woorden 
van “Ozze” John Paris was het  
muzikaal plaatje helemaal compleet.
En weet je wat ik nu het mooie 
vond: dat de muzikanten zelf van 
het KES Trio, Katharina, Evelina en 
Sabina en het Duo Subito, Asia en 
Gisela, er zichtbaar ook enorm van  
hebben genoten. Prachtig! 

De reacties van de mensen waren 
weer: “Wat een prachtige avond!”. 
Hier moesten méér mensen van 
kunnen genieten!!

We zijn er samen ook deze keer weer 
in geslaagd om er iets moois van te 
maken. Dat geeft een goed gevoel!! 
Met respect en heel veel genoegen 
zeg ik tot ziens!

Reageren?
info@muziekjongvooroud.nl

Onder leiding van Trees Verburg 
en Duo La Vita genoten de mensen 
in Maasmechelen van de workshop  
De Schilderijententoonstelling!

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.

Workshop 
De Schilderijen-
tentoonstelling



Activiteit Aantallen concerten    Gemiddeld aantal bezoekers Gemiddeld TOTAAL bezoekers

 2015  2016 begroot 2016 REALISATIE 2015 2016 2015 2016
Verpl/verz.
TOTAAL 368      40 40 14.200 
Toptalent(NL&B)* 255  330 333   40 40  13.320
Schilderen  24 25  13 40 40  480
Oma Applaus  12 15  12 40 40  480
Apollo  13 20  12 40 40  480
Chapeau  48 25  24 40 40  960
Zuyd  6 10  0 40 0  0
Jerusalem  10 5  10 40 40  400
Orlando   3 3    
Zonnebloem 15  15 14   120 120 2.040 1.680
Duitsland 20  15 16   40 40 420 640
concert@Home 75  45 118   40 40 2.800 4720
        
TOTALEN 483   481     19.780 20.360

* Toptalent (NL&B) zijn concerten in zowel Nederlandse alsook Belgische verpleeg- en verzorgingshuizen.
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Woord 
van de 
voorzitter
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KLIMMEN
DOOR H. VAN HAAREN
VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

In het afgelopen jaar heeft de Raad 
van Toezicht vier vergaderingen belegd 
waarbij ook de bestuurder aanwezig 
was.

De bepalingen van de Governance 
Code Cultuur werden gevolgd, met 
dien verstande dat geen beperkingen  
zijn gesteld aan de zittingsduur van 
de leden van de Raad van Toezicht. 
Leden van de Raad van Toezicht  
ontvangen, evenals de bestuurder, voor  
de werkzaamheden geen vergoeding.  
Het rooster van benoeming en  
herbenoeming van de leden is 
opgenomen in het bestuursverslag 
2016.

Veel aandacht werd besteed aan de  
bewaking van de liquiditeitspositie  
van de Stichting door het kritisch 
beoordelen en eventueel tijdig  
bijsturen van de begrote cijfers. De jaar-
rekening 2015 en de begroting 2017 
werden door de Raad van Toezicht  
akkoord bevonden.

De financiële positie van de stichting 
werd verder beoordeeld door een  
financiële auditcommissie, waar ook 
een onafhankelijke deskundige zitting 
in heeft. Deze commissie kwam dit jaar 
twee maal bijeen voor de beoordeling 
en advisering van de jaarcijfers 2015 en 
de begroting 2017.

De medewerkster van de stichting  
heeft in 2016 haar werkzaamheden als 
betaalde kracht in loondienst omgezet 
in een verbintenis als zzp-er. De te  
verrichten werkzaamheden bleven  
hetzelfde, de zelfstandigheid nam toe.

Tenslotte wil de Raad van Toezicht zijn 
waardering uitspreken voor het vele 
werk van bestuurder en organisator/
zzp-er in het afgelopen jaar.

Toekomstmuziek
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Bij het uitbrengen van het jaarverslag 
2016 is Stichting Muziek Jong 
voor Oud al een aantal maanden  
actief in het jaar 2017, het jaar waarin 
de Stichting haar 10-jarig jubileum 
viert. Dit wordt gevierd met 10  
Jubileumconcerten; 10 muzikale 
cadeaus voor ouderen in zorg- 
instellingen op 10 locaties in de hele 
provincie. 

Voor 20 mei staat op ons initiatief het 
symposium Music CARES gepland in 
samenwerking met de philharmonie 
zuidnederland en het Conservato-
rium Maastricht. Op deze dag leggen 
we een link tussen muziek, zorg en 
een nieuwe generatie musici.

Daarnaast is de voorbereiding 
voor het Benefietconcert in het  
Openluchttheater in Valkenburg op  
7 juni in volle gang.

Met de opbrengst worden concerten 
en workshops in Limburg mogelijk  
gemaakt. Om een en ander ook onder  
de aandacht te brengen van een breed 
publiek zijn er uitgebreide informatie- 
campagnes gepland via sociale  
en reguliere media.

Deze Jubileumactiviteiten en de  
organisatie van de overige 365  
begrote concerten maakt 2017 tot  
een zeer actief jaar!

Na 10 jaar hard werken en investeren 
in Muziek Jong voor Oud, is onze 
stichting niet meer weg te denken 
uit de Limburgse samenleving en is  
er een duidelijke behoefte aan  

de activiteiten die wij aanbieden aan 
ouderen en kwetsbare groepen in 
onze samenleving. 

Tien jaar geleden was Muziek Jong 
voor Oud een pionier binnen de  
ouderenzorg. Inmiddels zijn tal van 
individuen en organisaties ook actief 
binnen deze doelgroep en daar kan de 
samenleving alleen maar blij om zijn.
Muziek Jong voor Oud hoopt de  
komende jaren te kunnen blijven 
laten zien, dat cultuur op een hoog 
niveau op een laagdrempelige manier 
kan worden ingezet ten goede van 
het welzijn en de gezondheid van  
ouderen in onze directe leef- 
omgeving. 

Reageren?
info@muziekjongvooroud.nl

12 maart RCG Roermond

WITTEM, 4 oktober 2016 
Ook tijdens de Kunstdagen Wittem genoten de mensen van de ensembles van Muziek Jong voor Oud. 
Hier het Duo Larrocha in de Kloosterbibliotheek te Wittem.

De cijfers

Begroting versus Realisatie
BATEN 2016 Begroot 2016 2015
Baten uit eigen Fondsenwerving 47.761 46.642 45.157
Subsidies overheden - - 250
Rentebaten en baten uit belegging -139 325 78
Overige baten 62.784 54.925 61.330
TOTAAL 110.406 101.892 106.815
   
LASTEN   
Besteding aan doelstelling 89.972 79.594 84.608
Werving baten 14.243 13.194 13.054
Beheer en Administratie 8.200 9.104 8.124
TOTAAL 112.415 101.892 105.786
   
Bijzondere lasten -1.865 - -
SOM DER BIJZONDERE BATEN EN LASTEN -1.865 - -
   
RESULTAAT -3.874 - 1.029
   

PANNINGEN, 13 oktober 2016
Deze week waren er weer 2 concerten in de speciale serie Atelier Jerusalem! “Ik heb lang niet meer zo
 genoten van muziek”, was één van de reacties van een mevrouw in het publiek. #daardoejehettochvoor

AGENDA

17 september 2017, Jubileumconcert 
Sevagram Theater Heerlen 

20 september 2017, Zonnebloem 
Concert Regio Sittard/Geleen  
‘t Volkshoes Geleen

24 september 2017, Jubileumconcert 
Parc Imstenrade Heerlen 

12 oktober 2017, Workshop 
De Schilderijententoonstelling 
met Brigitta Santegoeds 
Envida Hagerpoort Maastricht

5 november 2017, Matinee Concert 
Kasteel Wittem

5 november 2017, Jubileumconcert 
Meander Lückerheide Kerkrade 

12 november 2017, Jubileumconcert
Vivantes Aelserhof Elsloo

3 december 2017, Jubileumconcert 
Cicero Op den Toren Nuth 

18 december 2017, Kerstconcert
DVC De Schakel 
Tongeren-België 

Voor meer informatie zie:
www.muziekjongvooroud.nl


