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2022
het eerste jaar

onder leiding van 
Rob Reyners

Wiener Mélange, Lambertus Hückelhoven

Bedserenade La Paloma, VieCuri Venlo

Adeona Duo, Zusters Onder de Bogen Maastricht
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Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van 2022 van 
Stichting Muziek Jong voor Oud. Na een aantal 
bewogen coronajaren hebben we in 2022 
weer vele ‘Muziekherinneringen’ gemaakt. 
Zorgorganisaties, haar bewoners, musici, 
vrijwilligers, bestuur; allemaal hadden ze hetzelfde 
doel voor ogen: na deze pandemie eindelijk weer 
samen genieten van muziek! En dat is gelukt. 
We mochten weer samen komen, echt verbinden 
met elkaar. Weg van de alledaagse sleur, in het 
moment zijn en lekker wegdromen.

Van het jaarthema ‘Muziekherinneringen’ in 
het afgelopen 15-jarig jubileumjaar gaan we 
voor 2023 naar ‘Betoverend mooi’. Met de specials 
van dit jaar zijn we van plan te betoveren en een 
sprookjesachtige sfeer te creëren. Mogen we u 
verrassen?

Hartelijke muzikale groet,
Rob Reyners

Abonnementen
In 2022 hebben 82 zorglocaties een abonnement 
afgesloten bij Muziek Jong voor Oud. Het 
streven was 90, maar door aanhoudende terug-
houdendheid van locaties, vanwege nog steeds 
beperkende maatregelen omtrent activiteiten, 
bleef dit getal iets achter.

We zagen dat zorglocaties überhaupt enigszins 
terughoudend waren in het afnemen van 
concerten. Activiteiten konden bij veel locaties 
op het laatste moment pas worden gepland 
en geboekt. Vandaar dat de verkoop van 
abonnementen ietwat achterbleef en de afname 
van ‘losse concerten’ enorm is gestegen ten 
opzichte van het jaar ervoor. Daarnaast zorgden 
personeelswisselingen binnen zorglocaties ervoor 
dat we ons als stichting opnieuw in de kijker
moesten spelen; een mooie uitdaging die we graag 
zijn aangegaan!

Specials
Sinds een paar jaar worden er, naast de reguliere 
concerten, allerlei speciale concerten aangeboden.
In 2022 boden wij de volgende extra concerten aan:
• Ik geef je een roosje: 6 concerten
• Telkens weer: 12 concerten
• Pepernotenconcert: 6 concerten
• A musical Christmas story: 5 concerten

Rob Reyners (foto: Michel Otten)

Adeona Duo, Zusters Onder de Bogen Maastricht

2022

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

verbindende kracht tussen 
cultuur & jong talent, 
maatschappelijke & 

culturele participatie 
en zorg.
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2022
In totaal waren er 

393 geplande concerten. 

We brachten 29 specials 
van 2022 ten gehore,

gaven maar liefst
21 Tieëkezinge en 

16 Meziek van Vreuger 
workshops. In ziekenhuizen

en bij de Zonnebloem regio’s
keerden onze musici terug
en met de bedserenade’s

zelfs aan bed.

Bordeux, Zonnebloem Koningsbosch

Opera Cellissimo, Zonnebloem Sint Odiliënberg
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Doe mee met de muziek
De workshop ‘Doe mee met de muziek’ werd ook 
in 2022 aangeboden; 8 locaties hebben genoten 
van deze workshop en met allerlei instrumenten 
heerlijk meegespeeld.

‘Meziek van Vreuger’ en ‘Tieëkezinge’
De workshops ‘Meziek van Vreuger’ en 
‘Tieëkezinge’ bleken ook in 2022 weer 
onweerstaanbaar voor zorglocaties. In totaal 
werden er maar liefst 16 Meziek van Vreuger 
en 21 Tieëkezinge workshops gepland.

Improvisatie workshop
In 2021 is Stichting Muziek Jong voor Oud een 
bijzondere samenwerking met Jazz Maastricht en 
het Conservatorium Maastricht gestart in de 
vorm van de improvisatie workshops. Studenten 
leren de beginselen van de Kobranie Methode, 
waardoor ze met ouderen kunnen improviseren 
met muziek. Deze workshop is 3 keer afgenomen 
in 2022. Zorglocaties gaven aan dit vaker te willen 
plannen, maar ook in 2022 gooide corona nog af 
en toe roet in het eten, maar voor 2023 bieden we 
deze workshop opnieuw aan!

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
De gesmeerde keeltjes van onze presentatoren 
en dichters waren in 2022 hard nodig! Zorglocaties 
gaven aan dit een absolute meerwaarde te vinden, 
waardoor concerten naar een nóg hoger niveau 
werden getild.

Zonnebloem
De regio’s en afdelingen van De Zonnebloem 
durfden langzaamaan weer activiteiten te 
organiseren. De door hen geïnitieerde concerten 
stonden als vanouds weer bol van plezier en 
muzikaliteit!

Ziekenhuizen
Er werd weer volop genoten van de wekelijkse 
concerten in het Maastricht UMC+. Maar liefst 
52 muzikale hoogtepunten werden er georganiseerd 
voor patiënten, personeel en bezoekers. In Venlo en 
Venray werd er 20 keer muzikaal stilgestaan tijdens 
de Kerstperiode; een hartelijke traktatie en tevens 
welkome onderbreking van de alledaagse zorgen.

Wat ging er niet door?
Oma Applaus was, gezien corona en de 
samenwerking met kinderen, voor zorglocaties 
ietwat gewaagd in 2022. Echter zal deze workshop 
in 2023 weer volop worden aangeboden!

De Schilderijententoonstelling zit nog steeds in ons 
aanbod, maar werd in 2022 helaas niet gepland. 
Voor 2023 staat deze gelukkig wel al gepland.

Concluderend
In totaal waren er 393 geplande concerten. We 
brachten jong en oud weer met elkaar in contact 
en zagen mensen opfleuren. We zijn erg dankbaar 
dat we wederom zoveel mensen van prachtige 
muziek hebben mogen voorzien en dat al onze 
musici mooie concerten hebben kunnen spelen 
die hebben bijgedragen aan hun muzikale en 
persoonlijke ontwikkeling!

2022

De nasleep van corona was nog duidelijk voelbaar,
maar we zijn terug!
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Landelijk staan we voor de grote veranderopgave 
ouderenzorg. Zoals bekend verdubbeld het aantal 
ouderen en daarmee de zorgvraag terwijl er steeds 
minder beroepskrachten ter beschikking zijn. 
Doorgaan op de huidige wijze van zorgverlening 
gaat niet meer in Nederland want simpel weg: 
daar hebben we onvoldoende verzorgend personeel 
voor, nog afgezien van de enorme kostenstijging 
van de zorgsector. De vanzelfsprekendheid 
dat er altijd zorg voorhanden is, is niet meer. 
Het moet anders en het kan anders. Dat is 
de maatschappelijke uitdaging waarmee we 
geconfronteerd worden. Gezond ouder worden 
komt steeds meer op de voorgrond, een gezonde 
leefstijl met eigen regie en verantwoordelijkheid.

Steeds meer zorgorganisaties zetten welzijn 
voorop. Muziek Jong voor Oud speelt een 
betekenisvolle rol voor ouderen en zorgorganisaties 
die we graag nog breder willen aanbieden. Muziek 
als betoverend medicijn binnen het dagelijks leven 
van ouderen. Hiermee wordt het welzijn vergroot 
en de zorg ontlast: ‘een pondje muziek is wellicht 
een kilo minder zorg’. 

Muziek Jong voor Oud als stuwende kracht bij 
beleving, ontmoeting, waardering en als creatieve 
verkenning van het leven. Als middel om net wat 
vrijer te denken, met elkaar in verbinding te blijven, 
te genieten en iets moois te maken van het bestaan. 
Onze expertrol binnen de zorg danken wij aan het 
ontwikkelen en toepassen van diverse muzikale 
creaties als instrument voor ouderen en het 
verduurzamen ervan binnen hun gemeenschap. 
Denken vanuit welzijn, bevlogenheid en 
persoonlijk geluk is leidend. 

Dit doen we niet alleen. Onze kracht ligt in 
de samenwerking met onze muzikale talenten 
vanuit de samenwerking met Conservatorium 
Maastricht, onze vrijwilligers, de zorgorganisaties 
en de verbinding met ouderen.

Ik wens u allen een betoverend mooi 2023.

Nieuwe voorzitter
Léon Savelkoul

Eurasia Duo, Aldenborgh Herten

Muziek Jong 
voor Oud als 
vitamine voor 

de geest
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Het bestuur

2022 was het eerste jaar onder leiding van onze 
nieuwe directeur Rob Reyners. Na de overdracht 
heeft hij zich de stichting eigen gemaakt en het 
mooie aantal van 393 concerten weten te realiseren. 
In de nasleep van corona ging hij de nodige keren 
met Albin Ograjensek op pad om zichzelf en 
de stichting ‘opnieuw’ aan de zorglocaties te 
presenteren. 

Het specials aanbod groeide en er werd gretig 
gebruik van gemaakt. Reden tot nog verdere groei 
en creativiteit van zowel directeur als musici. 
Met de bedserenades bij VieCuri Venlo werd 
een nieuw en ander publiek geraakt met muziek, 
kleine concertjes aan bed toverden een lach op 
het gezicht van de patiënten. De stichting blijft 
hiermee dynamisch qua musici, publiek, podia 
en concertopties. 

Binnen de stichting zijn meer dan 50 ensembles 
actief en verzorgen 7 vrijwillige presentatoren het 
gouden randje rondom een concert. Rob heeft zich 
ten doel gesteld de stichting ook in het noorden van 
Limburg nog meer in beeld te brengen, waardoor 
de dekking van de hele Provincie Limburg stevig 
staat. Uiteraard kunnen wij als bestuur deze 
doelstelling alleen maar toejuichen.

Vacatures
Eind 2023 gaan zowel Albin Ograjensek 
als Ruud Stikkelbroeck het bestuur verlaten en 
om die reden is de stichting op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. Ben jij de aanvulling die wij zoeken? 
We horen heel graag van je! Neem contact op met 
Rob of een van de andere bestuursleden.
rob@muziekjongvooroud.nl of 06 13 24 41 81.

De Stichting Muziek Jong voor Oud is een 
onafhankelijke stichting. 19 November 2019 
is de organisatiestructuur gewijzigd naar het 
Raad van Bestuur model. Het bestuur bestaat 
uit 5 personen; Dhr. Léon Savelkoul (voorzitter), 
secretaris (vacature), penningmeester (vacature),
Mevr. Judith Eurlings (PR & communicatie), 
Mevr. Mette Laugs. Het bestuur benoemt de 
directie. De taken en bevoegdheden zijn door 
het bestuur vastgelegd in het reglement. 
Bestuursleden zijn actieve sparringpartners 
van de directie. Zitting nemen in het bestuur 
is onbezoldigd.

Met muzikale groet,

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

Duo Koumparos, La Providence Grubbenvorst
Back Up Duo, De Schakel Tongeren

mailto:rob@muziekjongvooroud.nl
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Begroting versus Realisatie

BATEN BEGROOT REALISATIE 
2022 2022 2022

Baten uit eigen fondswerving  20.100  19.287

Bijdragen van derden  -  -

Rente baten en baten beleggingen  - 10
Overige baten  71.875 69.509

TOTAAL 91.975 88.806  

LASTEN
Besteding aan doelstelling  70.092 67.680  
Werving baten 13.842 14.046
Beheer en administratie  8.000 9.439 

TOTAAL 91.934 91.165 

RESULTAAT 41 -2.359

Bestemming resultaat:
Overige reserve  41 -2.359

Margherita String Trio, RCG Roermond
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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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http://www.muziekjongvooroud.nl/steun-ons/vrienden/
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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

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

