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2019
het jaar van

de verandering

2019
in totaal 450 concerten 

290 concerten in verpleeg- en 

verzorgingshuizen in heel Limburg

9 Zonnebloemconcerten 

129 concert@HOME concerten

Voltooiing van het actieplan in 
samenwerking met Annet Schreurs 
van de Sesam Academie

Bij de notaris worden 
de nieuwe statuten getekend 
in verband met de nieuwe 
organisatiestructuur

Fenna in gesprek met 
danstherapeut Anne van der Kop



De stichting Muziek Jong voor Oud doorliep 
in 2019 een proces samen met vrijwilligers, 
partners en de Sesamacademie om haar 
kernwaarden, structuur en missie een hernieuwde 
vorm te geven voor de toekomst.

Er is overgaan tot een nieuwe organisatiestructuur 
(Raad van Bestuur-model) en er zijn actiepunten 
gevormd om nog meer efficiëntie binnen de 
stichting te creëren.

We hebben nieuwe bestuursleden Joachim 
Junghanss (artistiek leider Conservatorium 
Maastricht), Judith Eurlings (eigenaar Query 
Design) en Ruud Stikkelbroeck (directeur VieAmi /
adviseur fondsen en subsidies) welkom geheten 
en afscheid genomen van de leden van de raad 
van Toezicht (Pierre Moors, Henny van Haaren) 
en de auditcommissie (Frans Metsemakers). 
Albin Ograjensek blijft aan als bestuurslid en 
Fenna Ograjensek wordt de artistiek directeur 
van de stichting Muziek Jong voor Oud.

Er wordt besloten om over te gaan op een digitale 
boekhouding en ook de organisatie methode 
wordt online gemoderniseerd. Het plan 
‘Broedplaats Muziek Jong voor Oud’, waarbij 
de talentontwikkeling nog meer diepgang zal 
krijgen, wordt vorm gegeven. Deze plannen 
zullen allemaal in 2020 worden geïmplementeerd.

In 2019 organiseerde de stichting 450 concerten. 
Er waren 290 concerten in verpleeg- en 
verzorgingshuizen in heel Limburg, 9 Zonnebloem-
concerten en 129 concert@HOME concerten. 
Er werd veelvuldig gebruikt gemaakt van 
de aangeboden speciale concerten en workshops 
zoals bijvoorbeeld Zorg & Dans, Apollo, Schilderen 
op muziek, Tieëkezinge 2.0 en Oma Applaus. 
Ook Atelier Jerusalem kreeg weer een bijzondere 
plaats binnen ons aanbod. Naast haar reguliere 
activiteiten was Muziek Jong voor Oud ook actief 
bij onder anderen de Kunstdagen Wittem, 
Festival Vocallis, Viva Classic Live en Zomerfestival 
Voerendaal. De zorginstellingen maakten uitgebreid 
gebruik van ons aanbod, maar waren zelf ook 
actief in het vragen van speciale concerten voor 
bijvoorbeeld herdenkingsdiensten, Pasen, 
vaderdag en Kerst.

Dit jaar studeerde studente muziektherapie 
Anne van der Kop af met haar bijzondere studie 
‘Moving towards connection’. Het onderzoek van 
Anne en het product dat daaruit is voortgekomen, 
was zo een succes, dat Muziek Jong voor Oud 
heeft besloten om de workshop ‘Bewegen naar 
connectie’ op te nemen in haar aanbod. Beweging 
(en het gebrek daaraan) bij ouderen is een groot 
probleem. Het leidt tot minder zelfvertrouwen, 
valproblematiek en de vaak ernstige gevolgen 
hiervan. Danstherapeut Anne van der Kop neemt 
de cliënten mee op de beweging van de live muziek 
van Muziek Jong voor Oud en biedt een breed scala 
van bewegingsactiviteiten, waardoor cliënten niet 
alleen meer zelfvertrouwen krijgen, maar ook 
contact met elkaar en plezier middels beweging. 

Artistiek directeur Fenna Ograjensek was te gast 
bij de Rotary Heerlen en de Sociëteit Meerssen 
om te spreken over de activiteiten van Muziek Jong 
voor Oud. Daarnaast ontving de stichting naast 
vele kleine donaties ook een donatie van de Lions 
Parkstad na een presentatie over de activiteiten 
van de stichting. 

Tegen het einde van het jaar verscheen nog 
een mooi artikel over de Stichting Muziek Jong 
voor Oud in het magazine Klankwijzer. 
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2019
in totaal 450 concerten 

290 concerten in verpleeg- en 

verzorgingshuizen in heel Limburg

9 Zonnebloemconcerten 

129 concert@HOME concerten

“Het is voor onze studenten een mooie 

en belangrijke ervaring om te spelen 

voor de stichting Muziek Jong voor Oud. 

Onze studenten moeten flexibel zijn en 

reageren op verschillende soorten publiek. 

Dit is een prachtige training, die hen niet 

alleen routine geeft door vaak te kunnen 

optreden, maar ook contact leert maken 

met een ander soort publiek, waardoor 

hun musiceren een andere zinvolle 

betekenis krijgt.”

Joachim Junghanss



Statistieken 2019

Een aantal reacties 

Afscheid van de 
Raad van Toezicht 
en Auditcommissie 

Waren 
de musici 
op tijd?
84 antwoorden

Viel het
concert
in de smaak?
84 antwoorden

96,4% 94%

Ja Nee

• Het was een rustig concert, dit past 
 bij de doelgroep dementerende cliënten.

• Het concert viel bij iedereen geweldig  
 in de smaak. De keuze van 2 celli 
 werd als heel verrassend ervaren 
 door het publiek.

Capriccioso - Egita Gielen en Filipe Neves Curral



Een aantal reacties 

Viel het
concert
in de smaak?
84 antwoorden

Schilderen op 
muziek

• Meezingers voor de cliënten.

• Het genre sloot goed aan en 
 het was een heel mooi concert. 

• Het publiek heeft aandachtig 
 geluisterd, hier en daar werd er 
 meegezongen of mee geneuried en 
 er waren een paar tranen vanwege   
 mooie herinneringen aan vroeger.

Zorg & Dans

Hoeveel mensen waren
er aanwezig?

• 12,3%  10 concerten 20 gasten
• 7,4%  6 concerten 39 gasten
• 7,4%  6 concerten 60 gasten

Gemiddeld worden de concerten 
door ongeveer 45 mensen bezocht 
met uitschieters naar boven en 
naar beneden.

Begin 2020 maakt Muziek Jong voor Oud 
een film ter promotie van de stichting. 
Klik hier en kijk mee!

In de film onderweg met Duo Fogolâr

https://euregiobizz.nl/nl/film/muziek-jong-voor-oud


Vrienden van Muziek Jong voor Oud

Fenna ontmoet en coacht nieuwe studenten-ensembles

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.

http://www.muziekjongvooroud.nl/steun-ons/vrienden/
mailto: info@muziekjongvooroud.nl


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.

Menu 2020 zorginstellingen

• Zorgzame Muziek Concerten
• Meziek van Vreuger
• Apollo
• Atelier Jerusalem
• Tieëkezinge Nieuwe stijl
• Oma Applaus
• De Schilderijententoonstelling
• Bewegen naar connectie
• Op stap met de dorpsdichter
• Zonnebloem Concerten
• concert@HOME

Benefietconcert mei 2021

In mei 2021 organiseert Muziek Jong 
voor Oud een Benefietconcert!! 
Een bijzondere avond waar onze 
eigen talenten én een bijzondere gast 
u een geweldige avond gaan bezorgen. 
Houdt onze social media en website 
in de gaten voor meer informatie.

https://www.goededoelen.nl/
https://www.muziekjongvooroud.nl/concerten-workshops/zorgzame-muziek-concerten/
https://www.muziekjongvooroud.nl/concerten-workshops/meziek-van-vreuger/
https://www.muziekjongvooroud.nl/concerten-workshops/apollo-gedichten-muziek/
https://www.muziekjongvooroud.nl/concerten-workshops/atelier-jerusalem/
https://www.muziekjongvooroud.nl/concerten-workshops/tieekezinge-nieuwe-stijl/
https://www.muziekjongvooroud.nl/concerten-workshops/oma-applaus/
https://www.muziekjongvooroud.nl/concerten-workshops/schilderijententoonstelling/
https://www.muziekjongvooroud.nl/concerten-workshops/bewegen-connectie/
https://www.muziekjongvooroud.nl/concerten-workshops/op-stap-met-de-dorpsdichter/
https://www.muziekjongvooroud.nl/concerten-workshops/zonnebloem/
https://www.muziekjongvooroud.nl/concerten-workshops/concerthome/
https://twitter.com/stichtingmjvo
https://www.facebook.com/stichting.mjvo/
https://www.youtube.com/user/muziekjongvooroud


Begroting versus Realisatie

BATEN BEGROOT REALISATIE 
2019 2019 2019

Baten uit eigen fondsenwerving 27.350 31.307
   
Bijdrage van derden - 100

Baten uit belegging en rente - 2

Overige baten 68.100 74.860
   
   
TOTAAL 95.450 106.269
   

LASTEN    
Besteding aan doelstelling 73.638 93.632
Werving baten 12.953 14.174
Beheer en administratie 8.800 4.405
Algemene kosten - -
   
TOTAAL 95.391 112.211    
  
   
RESULTAAT 59 -5.942

Bestemming resultaat:
Overige reserve - -5.942

Duo Sofianna - Sophie Collin en Anne Belleguic (Foto Roger Coencers)



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

verbindende kracht tussen 
cultuur & jong talent, 
maatschappelijke & 

culturele participatie 
en zorg.

Muziek Jong voor Oud vindt 

het belangrijk om de behoeften 

uit de eigen leefomgeving te 

her- en erkennen, maar ook 

om uit te dagen!

Atelier Jerusalem (Foto Roger Coenders)

Vrijwilligster Viviane Lacroix 
met Duo Koumparos 
(Foto Roger Coenders)



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

Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave van:
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6343 AL Klimmen
T 06 50127810
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I www.muziekjongvooroud.nl

KVK 14092270
NL91 RABO 0129452483
RSIN 8173.78.595

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

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

