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2021
het jaar van

kijken naar wat wél 
weer kan & 

op zoek naar 
een nieuwe directeur

Doe mee met de muziek (foto: Sanne Linssen)

Fenna Ograjensek (foto: Sanne Linssen)

Special ‘Ik geef je een roosje’

2



3

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van 2021 van Stichting 
Muziek Jong voor Oud. Een bewogen jaar, want 
na coronajaar 2020 wisten we dat ook 2021 
een uitdagend jaar zou worden. Desalniettemin 
dachten we niet in beperkingen, maar keken we 
naar wat wél mogelijk was. Zo creëerden we kansen 
om er alsnog een mooi, muzikaal jaar van te 
maken. Met het oog op de vaccinaties kregen 
we meer hoop en ruimte om verder te durven 
denken. Want juist in die lastige tijd was het nodig 
om mensen uitzicht te bieden. Men wilde zich 
verheugen, onder andere op prachtige muziek.

Het aantal concerten was niet het aantal dat we 
voor ogen hadden. Maar samen met de hulp van 
alle zorginstellingen werkten we hard om, ondanks 
alle beperkende maatregelen, alsnog een behoorlijk 
aantal concerten ten gehore te brengen.

Onze musici kregen gelukkig weer veelvuldig 
een podium geboden waar ze met hun magnifieke 
klanken de toeschouwers mee konden nemen op 
een muzikale reis. Daarnaast boden we weer veel 
nieuwe, bijzondere concerten aan. De verschillende 
workshops, waaronder de improvisatie workshop 
i.s.m. Jazz Maastricht en Conservatorium 
Maastricht, zijn veelvuldig geboekt.

Ook de workshop ‘Doe mee met de muziek’ 
werd meermaals verzorgd, mede dankzij de gift 
van Weldadige Stichting van Heutz.

Het jaar werd afgesloten met het afscheid van 
directeur Fenna Ograjensek. Vanaf het eerste uur 
was Fenna, samen met haar vader Albin, betrokken 
bij deze prachtige stichting. Zonder de oprichting 
ervan hadden velen niet kunnen genieten van 
allerlei muzikale klanken.

Per 1 januari 2022 mocht ik Fenna opvolgen 
als nieuwe directeur van Stichting Muziek Jong 
voor Oud. Vanuit deze positie wil ik Fenna dan 
ook enorm bedanken voor haar loyaliteit, 
enthousiasme en doorzettingsvermogen.

Ook de samenstelling van het bestuur is in 2021
enigszins veranderd. Joachim Junghanss 
aanvaardde de functie van hoofd Jazz en Pop bij 
het Conservatorium Amsterdam en verliet daarmee
het Conservatorium Maastricht. Zijn opvolger,
namens het Conservatorium Maastricht tevens in
het bestuur van Stichting Muziek Jong voor Oud,
is Mette Laugs. Zij stelt zich verderop in dit verslag
aan u voor. Het bestuur is zeer verheugd met
de bestuurlijke inbreng van Mette en dankt langs
deze weg nogmaals Joachim voor zijn inzet
gedurende voorgaande jaren.

2021 werd een jaar van hoop en gaf ons kracht 
om samen verder te bouwen. Ik kijk uit naar 
een mooie en muzikale samenwerking met alle 
betrokkenen in 2022. Hierbij staat één doel voorop: 
de liefde voor muziek overbrengen op zoveel 
mogelijk mensen!

Hartelijke muzikale groet,
Rob Reyners

Voorwoord

Rob Reyners (foto: Michel Otten)

Special ‘Ik geef je een roosje’



4

2021
In totaal waren er 

407 geplande concerten. 

Er werden 53 concerten 
geannuleerd door corona, 
er waren 2 annuleringen 

vanwege de watersnoodramp 
in Limburg, er zijn 

16 concerten doorgeschoven 
naar 2022 en we hebben 

9 concerten via USB stick 
verzorgd.

Onze vrijwilligers werden verrast met een concert aan huis

Concert Lambertus Hückelhoven

Meziek van vreuger (foto: Roger Coenders)
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Abonnementen
Dit jaar hebben 78 zorglocaties een abonnement 
afgesloten bij Muziek Jong voor Oud. Het streven
was 90, maar door de terughoudendheid van 
locaties, vanwege beperkende maatregelen omtrent 
activiteiten, bleef dit getal iets achter. Muziek Jong 
voor Oud zocht daarom naar manieren om locaties 
op een andere manier te bereiken; en dat is gelukt!

Specials
Door het jaar heen werden verschillende 
bijzondere concerten aangeboden, die locaties
konden afnemen. Dit was een groot succes. 
Het was voor locaties op deze manier makkelijker 
om op korte termijn een bijzonder concert af te 
nemen, op het moment dat het was toegestaan.
In 2021 boden wij de volgende concerten aan:

• Op stap met de dorpsdichter: 13 concerten
• Bevrijdingsconcert: 7 concerten
• Ik geef je een roosje: 13 concerten
• Forever Young: 4 concerten (waarvan 
 1 geannuleerd door corona)
• Een muzikaal kerstverhaal: 12 concerten 
 (waarvan 5 geannuleerd door corona)

Doe mee met de muziek
De nieuwe workshop ‘Doe mee met de muziek’ 
werd dit jaar voor het eerst aangeboden; 13 locaties 
planden deze workshop. Via de evaluaties kwamen 
veel enthousiaste reacties terug. Helaas moesten 
4 workshops verschoven worden naar 2022.

‘Meziek van Vreuger’ en ‘Tieëkezinge’
De populaire workshops ‘Meziek van Vreuger’ 
en ‘Tieëkezinge’ waren weer veelvuldig te horen 
in de zorglocaties. In totaal maar liefst 23 keer 
Meziek van Vreuger (waarvan 1 geannuleerd 
en 3 verplaatst) en 13 keer Tieëkezinge.

Improvisatie workshop
In oktober was er een bijzondere samenwerking 
met Jazz Maastricht en het Conservatorium 
Maastricht: https://parkstadactueel.nl/2021/10/21/
muziek-jong-voor-oud-en-jazz-maastricht/

Studenten leerden de beginselen van de Kobranie 
Methode, waardoor ze met ouderen kunnen 
improviseren met muziek. Drie workshops hebben 
bij Zorggroep Envida plaatsgevonden in Maastricht. 
3 workshops werden verschoven naar 2022, 
omdat deze vanwege corona niet konden doorgaan.
Voor studenten was het zeer waardevol om nieuwe 
technieken toe te voegen aan hun artistieke pallet 
en voor ouderen is het heel waardevol om, binnen 
hun eigen mogelijkheden, te kunnen participeren 
bij een activiteit.

Presentatoren en dichters
Onze presentatoren en dichters kwamen ook in 
2021 wat minder in actie. Waar mogelijk en veilig 
gingen ze op pad en gaven ze de concerten meer 
kleur!

Zonnebloem
De Zonnebloem regio’s en afdelingen hadden 
het ook moeilijk om activiteiten te organiseren 
voor hun gasten. Een aantal pareltjes waren de 
Zonnebloem mini-tours die Muziek Jong voor Oud 
in midden-Limburg kon uitvoeren in juni 2021.
“Eindelijk weer muziek”, hoorden we uit de monden 
van de mensen.

Ziekenhuizen
Vanaf juli konden eindelijk de wekelijkse concerten 
in het Maastricht UMC+ weer doorgaan. In de week 
voor kerstmis werden cliënten van VieCuri Venlo 
en Venray op de afdelingen getrakteerd op mooie 
kerstmuziek om een beetje licht te brengen in 
de donkere dagen. Ook enkele concerten in 
zorghotel Mechelen konden weer doorgaan, maar 
de vakanties zijn nog niet terug op het oude niveau.

Wat ging er niet door?
Helaas zijn er geen workshops ‘Bewegen naar 
contact’ meer gepland. Workshopleidster Anne 
heeft inmiddels voor een andere carrière gekozen. 
Oma Applaus kon ook dit jaar niet doorgaan, 
door alle beperkingen. In 2022 zal deze niet 
meer worden aangeboden, wegens ziekte van de 
workshopleidster. De Schilderijententoonstelling 
blijft wel in het aanbod, maar werd in 2021 niet
afgenomen.

2021

https://parkstadactueel.nl/2021/10/21/muziek-jong-voor-oud-en-jazz-maastricht/
https://parkstadactueel.nl/2021/10/21/muziek-jong-voor-oud-en-jazz-maastricht/
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Als opleidingsmanager van de klassieke afdeling 
(team 1) aan het conservatorium Maastricht, hoopt 
Mette Laugs een mooie bijdrage te leveren aan de 
ontwikkelingen van studenten die vol passie de 
betekenis van muziek willen en gaan uitdragen. 
 
Mette studeerde fagot bij Johan Steinmann 
aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, 
en behaalde haar diploma Uitvoerend Musicus 
in 1994. Nog voor haar afstuderen werd ze 
aangenomen bij Het Gelders Orkest, waarvan ze 
in 2013 als solofagottist afscheid nam om nieuwe 
wegen in te slaan. 

Sinds 2008 is ze als hoofdvakdocent fagot en 
docent kamermuziek verbonden geweest aan 
het Prins Claus Conservatorium in Groningen, 
alwaar ze september 2013 benoemd werd als 
coördinator van de Master of Music opleiding. 
In 2015 behaalde ze het masterdiploma 
‘Management en Innovatie in maatschappelijke 
instellingen’ aan de Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen (HAN). Per half augustus 2022 
is Mette werkzaam als opleidingsmanager 
klassiek op het conservatorium Maastricht. 

Muziek betekent voor Mette samenspelen, 
communiceren, verbinding maken, betekenis 
geven en inspireren. Daarom twijfelde ze geen 
moment toen haar gevraagd werd bestuurslid te 
worden van de Stichting Muziek Jong voor Oud, 
een organisatie die een unieke verbinding legt 
tussen cultuur & jong talent en maatschappelijke 
& culturele participatie en zorg. 

Nieuw bestuurslid
Mette Laugs

Zorgzame Muziek Concerten

Mette Laugs (foto: Guy Houben)

Muziek Jong voor Oud: 
een organisatie die 

een unieke verbinding 
legt tussen cultuur & 

jong talent 
en maatschappelijke 

& culturele participatie 
en zorg. 
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De mening van 
het bestuur

2021 was, zoals in het voorwoord al beschreven 
wordt, wederom een uitdagend jaar. Op allerlei 
vlakken en voor iedereen betrokken bij onze mooie 
stichting. Maar omdenken en improviseren maakt 
ook creatief of beter gezegd nog creatiever. We zijn 
als bestuur enorm trots op de veerkracht die Fenna, 
de muzikanten, de vrijwilligers en uiteraard ‘onze 
podia’ toonden om de muziek toch te laten klinken! 
Zoals onder andere de Zonnebloem mini-tours 
en de ‘dankjewel-aan-de-voordeur’ concerten voor 
onze vrijwilligers. Daarnaast werden het concept 
van de specials verder uitgewerkt. Door het jaar 
heen en specifiek voor elk jaar worden vanaf nu 
verschillende bijzondere concerten op thema 
aangeboden die locaties op korte termijn kunnen 
afnemen, veelal naast hun abonnement. Bent u 
ook al benieuwd met welke specials Muziek Jong 
voor Oud u gaat verrassen de komende jaren? 

Ook was 2021 een bewogen jaar door de 
mededeling van Fenna om haar directeurschap 
neer te willen leggen. Uiteraard steunden we haar 
hier volledig in, bedankten haar voor haar enorme 
inzet en wensten haar het allerbeste in haar verdere 
carrière. Voor ons als bestuur volgde daarmee 
echter ook de zoektocht naar een opvolger. 

Geen eenvoudige taak, aangezien Fenna met haar 
vader Albin de grondleggers van de stichting zijn. 
Een vacature volgde waarop meerdere sollicitanten 
reageerden. Na een selectie van personen die op 
gesprek zijn gekomen, kozen we Rob Reyners als 
passende kandidaat. Met hem gaan we de toekomst 
met veel enthousiasme tegemoet. 

De live gesprekken met de kandidaten bracht ons 
daarnaast als bestuur nader tot elkaar. Aangezien 
we veelal via Teams vergaderen, hadden we nu 
de kans samen onder het genot van een kopje 
koffie elkaar beter te leren kennen en ook Mette 
live te verwelkomen.

Met muzikale groet,

Albin Ograjensek (voorzitter/secretaris)
Judith Eurlings (pr & communicatie)
Léon Savelkoul (bestuurslid)
Mette Laugs (bestuurslid)
Ruud Stikkelbroeck (penningmeester)

Special ‘Forever Young’
Zonnebloem mini-tour
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Begroting versus Realisatie

BATEN BEGROOT REALISATIE 
2021 2021 2021

Baten uit eigen fondswerving  27.125 19.756

Bijdragen van derden  -  100

Rente baten en baten beleggingen  - 2
Overige baten  65.875 72.328

TOTAAL 93.000 92.186  

LASTEN
Besteding aan doelstelling  71.442 63.709  
Werving baten 13.842 12.267
Beheer en administratie  8.050 3.508 

TOTAAL 93.334  79.484 

RESULTAAT - 334 12.702

Bestemming resultaat:
Overige reserve  - 12.702

Doe mee met de muziek (foto: Sanne Linssen)
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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. 

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.

Een etude: E 100 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. 

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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Kijk voor al onze concerten & workshops op www.muziekjongvooroud.nl

Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave van:
Stichting Muziek Jong voor Oud
Evenkamp 10
6041 PE Roermond
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

Weldadige 
Stichting 
van Heutz

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

