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Jaar
verslag 
2020

wij
muziek

15 livestream
concerten

333 coronaproof
concerten

418 gepland
65 geannuleerd

50 concerten
op USB-stick

30 buiten
concerten

28 x 
Tieëkezinge

    20 x met
dichters en 

presentatoren

42 x Meziek 
van Vreuger
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2020
het jaar van

opnieuw, anders
en nog eens opnieuw

Meloduo verzorgt een buitenconcert in Maastricht

Opname USB stick concert door Eurasia Duo

wij
muziek

Gitaarduo Rosa & Roman
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2020 gaat de boeken in als een jaar dat niemand 
zag aankomen. De corona-pandemie is een 
bedreiging voor onze gezondheid en, door de 
daarop volgende maatregelen, zeer ingrijpend op 
ieders leven. Ook het jaar vol plannen van stichting 
Muziek Jong voor Oud verliep anders dan gepland.

Januari 2020 zijn wij gestart met onze concerten 
en workshops zoals wij dat voor ogen hadden. 
De jaaragenda stond vol gepland en iedereen 
keek uit naar een mooi jaar. 

Tot 13 maart werden er 61 concerten & workshops 
uitgevoerd. Daarna stopte het abrupt. Directie 
en bestuur besloten in navolging van alle 
maatregelen om de concerten met onmiddellijke 
ingang te stoppen. De meeste verpleeg- en 
verzorgingshuizen gingen toen ook dicht voor 
de buitenwereld.

Hoe we de rest van het jaar beleefd, aangepakt en 
muzikaal omrand hebben, leest u in dit jaarverslag 
2020. Een ding zijn we echter onveranderd 
blijven doen, we houden van muziek! U toch ook!

Met vriendelijke groet,

Fenna Ograjensek
Directeur Stichting Muziek Jong voor Oud

Muziek Jong voor Oud wilde heel snel schakelen 
om te kijken wat er wél mogelijk was. Hoe konden 
we de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen 
toch een fijne middag bezorgen en hoe konden 
we voor onze musici nog iets van perspectief 
bieden in een veilige werkomgeving. 

Dankzij een gift van Fonds Sluyterman van Loo 
en Stichting RCOAK konden wij op 24 maart starten 
met live stream concerten. Deze 15 concerten 
werden live gestreamd via onze Facebook pagina 
tussen 24 maart en 16 juni 2020. Er kwamen veel 
positieve reacties binnen van medewerkers uit 
verpleeg- en verzorgingshuizen, waar de muziek 
heel erg gemist werd. Daarnaast hebben de live 
stream concerten ook goed gewerkt als een PR tool. 
Met maar liefst 21 duizend videoweergaven werd 
er uiteindelijk 16,8 duizend minuten naar onze 
concerten gekeken. Een explosieve stijging waar 
we enorm trots op zijn!

Veel mensen, die Muziek Jong voor Oud nog 
niet kenden, konden zo een kijkje nemen en 
meegenieten van de mooie muziek. Dat werd 
in deze periode zeer gewaardeerd. De concerten 
kunnen nog steeds bekeken worden en zullen in 
2021 nogmaals op onze Facebook pagina geplaatst 
worden.

Scan de QR code voor een 
van de livestream concerten.

2020 Live stream 
concerten

Kerstconcert ‘op afstand’ door Duo Subito

Gitaarduo Rosa & Roman
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Opnieuw, opnieuw 
en opnieuw plannen

Een logisch gevolg van de corona-pandemie was 
dat geplande concerten moesten worden verplaatst. 
In veel gevallen was dat meermaals. Muziek Jong 
voor Oud heeft zich hierin flexibel opgesteld en 
heeft alle verzoeken tot verplaatsen ingewilligd. 

Vanaf 20 mei hebben er tot 19 oktober 30 concerten 
in de buitenlucht plaatsgevonden. Dit is een veilige 
manier van musiceren en ontvangen van muziek. 
Vanaf 5 juni hebben er ook weer concerten in de 
verpleeg- en verzorgingshuizen plaats gevonden. 
Telkens werden de maatregelen en wensen van 
de zorglocaties hier voorop gesteld.

We waren in staat om coronaproof 333 concerten/
workshops uit te voeren. Vooral Meziek van 
Vreuger (42 concerten) en Tieëkezinge 
(28 concerten) bleken zeer geliefd bij de cliënten.
Onze dichters en presentatoren waren actief 
tijdens 20 concerten. 

Met nieuwe musici werden digitaal sessies gepland 
in het kader van de broedplaats Muziek Jong voor 
Oud, zodat zij goed beslagen te ijs konden.

Muziek Jong voor Oud heeft ook getracht in 
contact te blijven met de musici en haar 
vrijwilligers. Het wegvallen van de concerten 
van Muziek Jong voor Oud was voor veel studenten 
een harde klap. Het leven van de studenten is 
zo drastisch veranderd…..vanaf het moment dat 
er weer concerten gespeeld konden worden, 
waren ze dolgelukkig. Momenteel is nog steeds 
niet ‘alles terug naar normaal’, zoals we allemaal 
weten, maar Muziek Jong voor Oud werkt er 
hard aan voor alle betrokkenen. 

Op 15 april stond oorspronkelijk een expertmeeting 
voor onze musici op het programma. Deze kon 
niet live plaatsvinden, maar wel digitaal! Daarnaast 
kregen de musici allemaal een hand-out met 
informatie van de experts op het gebied van 
Belastingen voor kunstenaars (expert Oscar 
Janssen), Marketing (expert Solange Paulissen) 
en Headshot/Fotografie (expert Constant Notten). 

Op 21 april organiseerde Muziek Jong voor 
Oud een digitale borrel voor haar vrijwilligers. 
Normaliter treffen de vrijwilligers elkaar op 
de voorjaarsborrel. De vrijwilligers gaven aan dat 
ze de contacten met musici en bewoners erg 
misten. Even contact met elkaar, al is het digitaal, 
deed iedereen goed.

Digitale 
ontmoetingen

Op stap met de dorpsdichter Opname Vriendenconcert
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In 2020 liepen we allemaal vaak achter de feiten 
aan en moesten we reageren op een nieuwe situatie 
met nieuwe regels. Muziek Jong voor Oud wilde 
graag enigszins proberen om voor het najaar van 
2020 duidelijkheid te verschaffen. Daarom is het 
coronaprotocol opgesteld. Dit protocol wordt sinds 
september 2020 toegepast en is terug te vinden 
op onze website www.muziekjongvooroud.nl.

In het najaar hebben er gelukkig weer veel 
concerten kunnen plaatsvinden in de zorglocaties, 
maar nog niet overal mochten de musici 
live concerten verzorgen. De verpleeg- en 
verzorgingshuizen hebben veel gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om een exclusief concert 
op usb stick te ontvangen. Er zijn in totaal 
50 concerten op USB stick verzorgd. Maar liefst 
10 concerten voor die USB sticks werden 
opgenomen in de concertzaal van het 
conservatorium van Maastricht.

Helaas volgde de tweede lockdown. Daarmee 
moesten we ook in 2021 concerten flexibel in 
data, coronaproof en volgens het -protocol 
blijven aanbieden. Zie ook ‘Concluderend’.

Op 1 september 2020 vond de première plaats van 
de nieuwe activiteit Op stap met de dorpsdichter. 
In samenwerking met Sevagram zijn er in het najaar 
18 concerten gepland. Vanwege corona konden er 
5 niet doorgaan, maar die zijn inmiddels allemaal 
ingehaald in 2021. We zijn heel trots dat deze 
nieuwe activiteit toch heeft kunnen doorgaan, 
ondanks corona, en met zulk groot succes. 

Bewoners en medewerkers zijn heel enthousiast 
over dit bijzondere concert, waarin cliënten door 
middel van foto’s, gedichten en muziek op een 
virtuele wandeling gaan door het gebied waar ze 
hun hele leven gewoond hebben. De activiteit zal 
worden opgevolgd in 2021, waarbij we ook nieuwe 
regio’s zullen aandoen.

De grootste klappen vielen bij Muziek Jong 
voor Oud bij concert@HOME, de Zonnebloem 
Concerten en de workshop Bewegen naar contact. 
Voordat de corona-pandemie uitbrak, stonden er in 
januari 2020 al 78 concerten via concert@HOME 
gepland. Na het uitbreken van de crisis is hier 
natuurlijk niks meer bij gekomen. Sterker nog, van 
deze 78 concerten, zijn er helaas 40 geannuleerd. 

De gasten van de Zonnebloem behoren tot de 
meest kwetsbaren van de samenleving. De twee 
concerten die gepland stonden, zijn geannuleerd. 
De andere Zonnebloemregio’s en -afdelingen lieten 
weten, dat het door de crisis niet mogelijk was om 
iets te organiseren. We hopen ze in 2021 weer te 
mogen verblijden met muziek. 

In 2019 studeerde Anne van der Kop af met een 
onderzoek dat ze deed bij Muziek Jong voor Oud. 
Hieruit voort vloeide de nieuwe workshop Bewegen 
naar contact, die ze in 2020 voor ons zou gaan 
uitvoeren op verschillende locaties. Op 17 januari 
heeft ze nog één workshop verzorgd in Aldenhof, 
Born. Alle workshops daarna konden niet meer 
doorgaan en werden vervangen door een concert. 
De kern van de workshop is contact maken, 
fysiek en mentaal, in groepsverband. Allemaal 
ingrediënten die we niet mochten samenvoegen 
in 2020. Hopelijk kan de workshop in de toekomst 
weer worden opgepakt. 

In totaal stonden er in 2020 418 concerten & 
workshops gepland voor 2020. Vanaf het moment 
dat de crisis uitbrak heeft Muziek Jong voor Oud 
er alles aan gedaan om concerten & workshops 
te laten doorgaan live of digitaal, binnen of buiten. 
65 concerten/workshops zijn geannuleerd vanwege 
corona.

Coronaproof 
concerten

Wat er niet
doorging

Op stap met 
de dorpsdichter
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https://www.muziekjongvooroud.nl/wp-content/uploads/muziek-jong-voor-oud-105.pdf
https://www.muziekjongvooroud.nl/
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In 2020 heeft het bestuur van Stichting Muziek 
Jong voor Oud vier keer vergaderd in zijn nieuwe 
vorm, waarbij alle leden van het bestuur alsook 
de directeur aanwezig waren. Vanwege de Covid 19 
maatregelen vonden alle vergaderingen op afstand, 
digitaal plaats. Deze manier van vergaderen is 
voor het bestuur goed bevallen en zal ook na de 
‘verplichtende’ maatregelen gehandhaafd worden. 
Door de goede voorbereiding van stukken door 
voorzitter/secretaris Albin Ograjensek en de 
directeur, waren het vlotte vergaderingen. 

Naast de gebruikelijke bestuurlijke zaken zoals 
de financiering en de voortgang van het  lopende 
projectjaar 2020 kwamen ook bestuurlijke zaken 
aan de orde. De onderlinge portefeuille 
verdeling, het vast te stellen directie statuut, 
de Gouvernance Code Cultuur en de plannen voor 
2020 en 2021. Ook kon er op de valreep van 2020 
nog een bestuurslid welkom worden geheten in 
de persoon van Léon Savelkoul. Hiermee kwam 
het totaal aantal bestuursleden op vijf. 

Het jaar 2020 zal vanwege corona en de gevolgen 
daarvan niet snel vergeten worden. Voor de 
‘afnemers’ van de activiteiten van Stichting Muziek 
Jong voor Oud - kwetsbare groepen, voornamelijk 
ouderen - alsook voor de aanbieders - de musici, 
studenten van het Conservatorium Maastricht - 
is het toch een klein rampjaar geworden. Concerten 
vielen plotseling weg en het werd plotsklaps 
oorverdovend stil in instellingen en zorglocaties. 

Maar zoals gezegd, een kleine ramp, geen 
totale ramp. Dit met grote dank aan het creatieve 
vermogen van de directie van de stichting en de 
vele personen en instellingen met en om haar heen. 
Er werden alternatieve oplossingen bedacht 
zoals streaming van concerten, concerten in 
de buitenlucht en unieke opgenomen concerten 
aangeboden op een USB stick.

Het bestuur wil dan ook bij deze zijn waardering 
uitspreken voor het vele werk van de directie van 
Stichting Muziek Jong voor Oud. Het vertrouwen 
van onze afnemers en de medewerking van alle 
betrokkenen. Op naar een muzikaal 2021, waarin 
we weer samen kunnen genieten. Digitaal als 
het moet, live als het kan.

De mening van 
het bestuur

De Zweedse Celliste

Wiener Mélange brengt 
hartverwarmende liedjes 
op een veilige manier

Ook corona-proof kan er worden gemusiceerd!
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Maex social impact

Muziek Jong voor Oud werd uitgenodigd om deel 
te nemen als 1 van 25 organisaties om een MAEX 
profiel aan te maken, inclusief Social Handprint. 
Met deze Social Handprint kan Muziek Jong voor 
Oud snel en gemakkelijk laten zien wat de impact 
is van onze organisatie op de Sustainable Develop-
ment Goals.

https://maex.nl/#/initiative/0806a6d7-3ac8-4fa1-97
7f-58ec5d01863d

In oktober mochten wij een nieuw bestuurslid 
verwelkomen bij Muziek Jong voor Oud; Léon 
Savelkoul. Léon is directeur van Vitalisgroep Parc 
Imstenrade in Heerlen en staat op velerlei gebied 
midden in de samenleving. Muziek Jong voor Oud 
is heel blij met zijn toetreden. Het nieuwe bestuur 
van Muziek Jong voor Oud is hiermee compleet.

Als snel werd duidelijk dat 2020 in financieel 
opzicht een lastig jaar zou worden. De inkomsten 
vanuit concert@HOME kwamen voor een groot 
deel te vervallen door annuleringen van concerten. 
Muziek Jong voor Oud is erin geslaagd, onder 
andere middels het aanbieden van USB stick 
concerten, om het jaar financieel licht positief af te 
sluiten. Al vanaf mei/juni 2020 is sterk gefocust op 
het financieel overeind en gezond houden van onze 
organisatie. Uiteraard heeft dit in 2021 ook de volle 
aandacht.  

Helaas kunnen we met het starten van het nieuwe 
jaar de coronacrisis nog niet achter ons laten. In 
2021 zal Muziek Jong voor Oud zich weer flexibel 
opstellen en coronaproof haar activiteiten aan-
bieden. We streven terug te keren naar een gemid-
deld aantal concerten van voor de crisis, maar dat 
zal nog even tijd nodig hebben. Muziek Jong voor 
Oud kijkt met trots terug naar 2020. In een moeilijk 
jaar hebben we veel mensen blij kunnen maken met 
onze concerten, coronaproof en veilig. Het laat zien 
dat een relatief kleine organisatie mét een compleet 
en nieuw bestuur, snel kan schakelen en kan reke-
nen op het vertrouwen van haar klanten.

Financieel

Een compleet bestuur Concluderend

Muziek Jong voor Oud 
is de enige organisatie in 
Limburg met een unieke 

verbindende kracht tussen 
cultuur & jong talent, 
maatschappelijke & 

culturele participatie 
en zorg.

https://maex.nl/#/initiative/0806a6d7-3ac8-4fa1-977f-58ec5d01863d
https://maex.nl/#/initiative/0806a6d7-3ac8-4fa1-977f-58ec5d01863d
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Begroting versus Realisatie

BATEN BEGROOT REALISATIE 
2020 2020 2020

Baten uit eigen fondswerving  25.500  27.836

Bijdragen van derden  -  - 

Rente baten en baten beleggingen  - 1 
Overige baten  73.153  50.035 

TOTAAL 98.653  77.871  

LASTEN
Besteding aan doelstelling  76.385  60.218  
Werving baten 12.950  13.394  
Beheer en administratie  9.318  3.123  

TOTAAL 98.653  76.735  

RESULTAAT - 1.137 

Bestemming resultaat:
Overige reserve  - 1.137

 Buitenconcert Meziek van Vreuger

“Het was ons eerste concert sinds lange tijd, 

na alle strenge coronamaatregelen. En voor 

ons als zorglocatie best uitproberen hoe we 

het coronaproof konden aanpakken. 

De Muziek Jong voor Oud muzikant Geert 

heeft geweldig ingespeeld op wat mocht 

en kon. Hij was flexibel, meedenkend en 

enthousiast, zoals we van hem en zijn broer 

gewend zijn. Super!! De bewoners hebben 

genoten en wij daarom ook.”
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Vrienden van Muziek Jong voor Oud

Als ‘vriend van’ laat u niet alleen zien dat u stichting 
Muziek Jong voor Oud een warm hart toedraagt, 
maar ook dat u zich, net als wij, wilt inzetten voor 
het welbevinden van ouderen in Limburg en het 
belangrijk vindt dat getalenteerde jonge musici een 
podium krijgen. We hebben verschillende opties en 
zijn blij met elke keuze die u maakt. Samen zorgen 
we dat we de toon voort kunnen zetten!

Een deuntje: E 25 per jaar 
• Bij aanmelding ontvangt u ons 10-jarig 
 jubileumboek.
• Eén keer per jaar een vriendenmail.
• Eén keer per jaar het jaarverslag. 
• U mag vrijwel al onze concerten bijwonen, 
 zie hiervoor de agenda op onze website.

Een wals: E 50 per jaar
• Bij aanmelding ontvangt u ons 10-jarig 
 jubileumboek.
• Eén keer per jaar een vriendenmail. 
• Eén keer per jaar het jaarverslag. 
• U mag vrijwel al onze concerten bijwonen, 
 zie hiervoor de agenda op onze website.
• U wordt uitgenodigd voor een jaarlijks concert  
 op een zorglocatie met een vriendenontvangst  
 en meet & greet met onze musici.

Een symfonie: E 250 per jaar
• Bij aanmelding ontvangt u ons 10-jarig 
 jubileumboek.
• Eén keer per jaar een vriendenmail. 
• Eén keer per jaar het jaarverslag. 
• U mag vrijwel al onze concerten bijwonen, 
 zie hiervoor de agenda op onze website.
• U wordt uitgenodigd voor een jaarlijks concert  
 op een zorglocatie met een vriendenontvangst  
 en meet & greet met onze musici.
• U mag een concert schenken aan een 
 zorgcentrum naar keuze of een concert bij 
 u thuis of op kantoor.

Vul via onze website het formulier in 
www.muziekjongvooroud.nl/steun-ons/vrienden
of stuur een email naar:
info@muziekjongvooroud.nl

Het vrienden pakket van uw keuze is voor 1 jaar 
en wordt automatisch verlengd (u krijgt vooraf 
een email). U kunt de steun uiteraard stopzetten 
wanneer u dat wenst.

Wilt u nog meer betekenen voor 
Muziek Jong voor Oud?
Er zijn naast deze pakketten nog meer 
mogelijkheden om de stichting te ondersteunen, 
zoals een periodieke schenking, een eenmalige gift 
of een donatie.

Muziek Jong voor Oud is door de belastingdienst  
aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat 
Muziek Jong voor Oud geen schenk- en/of 
erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen 
schenkingen en erfenissen. Bovendien komen 
uw giften aan Muziek Jong voor Oud conform 
de Geef wet in aanmerking voor extra aftrek (binnen 
de daarvoor geldende regels). De belastingplichtige 
mag namelijk 1.25 maal het bedrag van de gedane 
gift in aanmerking nemen voor aftrek met een 
maximum gift van E  5000. 

Een periodieke schenking kan geregeld 
worden met een standaard overeenkomst 
van de belastingdienst. U kunt de Overeenkomst 
periodieke gift downloaden in PDF. Periodieke 
schenkingen zijn voor 125 % aftrekbaar voor 
de loonbelasting. U kunt uw gift storten op 
rekeningnummer NL 91 RABO 0129452483 of 
contact opnemen met Muziek Jong voor Oud 
over periodiek schenken.

Muziek Jong voor Oud hanteert bij haar 
werkzaamheden de Governance Code Cultuur. 
Jaarlijks wordt hieraan het functioneren getoetst. 
Tevens zijn we 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). Muziek Jong voor Oud is 
te vinden op www.goededoelen.nl.

Vrijwilliger worden
Naast deze geldelijke ondersteuning is 
de stichting natuurlijk ook altijd op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. Dus ook uw tijd zou voor 
ons heel waardevol kunnen zijn.
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http://www.muziekjongvooroud.nl/steun-ons/vrienden/
mailto: info@muziekjongvooroud.nl
https://www.goededoelen.nl/
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Kijk voor al onze concerten & workshops op www.muziekjongvooroud.nl

Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave van:
Stichting Muziek Jong voor Oud
Hekerdelstraat 1
6343 AL Klimmen
T 06 50127810
info@muziekjongvooroud.nl
www.muziekjongvooroud.nl

KVK 14092270
NL91 RABO 0129452483
RSIN 8173.78.595

Tekst en redactie: Stichting Muziek Jong voor Oud
Vormgeving: Query Design

Met dank aan

https://www.muziekjongvooroud.nl/
mailto:info@muziekjongvooroud.nl
https://www.muziekjongvooroud.nl/

