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Voorwoord
Muziek brengt plezier in het leven van mensen jong en oud en nodigt uit tot bewegen en meedoen. Stichting
De Vrolijke Noot verzorgt al 14 jaar muziekuitvoeringen voor mensen, kinderen en jongeren die afhankelijk
zijn van zorg en er niet (meer) zo makkelijk zelfstandig op uit kunnen. Luisteren en zelf ook actief deelnemen
staan centraal.
Ook in 2019 hebben wij niet stilgezeten. Zo hebben we het afgelopen jaar maar liefst 50 optredens verzorgd
in diverse settingen, van herdenkingsdienst, kinderprojecten en huiskamerprojecten van de GGZ tot
verpleeghuis. Ook is het bemoedigend om te zien dat wij steeds weer nieuwe mensen weten te
enthousiasmeren voor de goede zaak. Zo zijn Vincent de Kort en Julia Philippens bereid gevonden om onze
ambassadeurs te worden en trad Lavinia Meijer toe tot het comité van aanbeveling.
De bekendheid van Stichting De Vrolijke Noot is weer verder toegenomen, met als een van de hoogtepunten
het jubileumfeest ter gelegenheid van ons 12,5 jarig bestaan muzikaal swingend opgeluisterd door de
Original Michigan Ramblers of Arrawarra. Verder hebben wij deelgenomen aan de jaarlijkse Vitaliteitsmarkt
op Plein 1 te Heemstede en zijn er veel presentaties gegeven bij service clubs. Voor komend jaar staan
concertcolleges op het programma.
Op organisatorisch vlak is de Raad van Toezicht constructie inmiddels goed afgestemd en geconsolideerd.
Ook zijn er weer nieuwe muziekvrijwilligers toegetreden waar wij uiteraard erg blij mee zijn. Ook de
fondsaanvragen lopen goed.
Wij kijken uit naar een eveneens actief 2020 en hopen weer vele mooie momenten mee te maken.
Ik wens u veel leesplezier.

Joan Brouwers-Oosterbaan
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Vrolijke Noot
Mariska Pool
Directeur-bestuurder Stichting De Vrolijke Noot
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Inleiding
Stichting De Vrolijke Noot is opgericht op 1 december 2006 en heeft tot doel het organiseren van
muzikale evenementen voor volwassenen, kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of
geestelijke beperking. Dit betreft zowel ouderen met dementie die woonachtig zijn in een
zorginstelling, als cliënten van GGZ-instellingen en WMO- voorzieningen alsmede
kinderen en jongeren in medisch kinderdagverblijven en jeugdinstellingen.
Luisteren naar live muziek geeft een bijzondere beleving, het roept emoties op en brengt mensen
in contact en nodigt uit tot bewegen. Muziek is niet weg te denken uit ons leven. Er is aangetoond
dat muziek een positief effect heeft op de verbindingen tussen gebieden in de hersenen;
taalgebieden, het geheugen, het bewegingscentrum en gebieden waar betekenis wordt gegeven
aan zintuiglijke prikkels.
Zo krijgen mensen met diepgevorderde dementie door het luisteren naar muziek herinneringen
terug, kinderen met een beperking worden zich weer meer bewust van hun eigen lichaam in de
ruimte. Mensen die een herseninfarct hebben gehad, kunnen door muziektherapie hun spraak
leren verbeteren. Doordat muziek positieve gevoelens oproept, kan het ondersteunen bij
stressvolle momenten in de dagelijkse zorg.
Ook in het ziekenhuis wordt muziek ingezet als middel tegen pijn, stress en angst, bijvoorbeeld
ter voorbereiding op een operatie. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Alle
reden om vaker muziek in te zetten als hulpmiddel in de zorg.
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Bereik van mensen
2019 vol activiteiten
Naast het jubileumconcert heeft de stichting 50 optredens verzorgd in zorginstellingen en daarmee ca.
1500 ouderen een bijzondere dag bezorgd. Daarnaast heeft de Stichting diverse groepen kinderen met een
beperking een muzikale beleving en ontdekkingsreis geboden. Dit alles is mogelijk gemaakt door de
financiële steun van fondsen en sponsoren. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor deze hulp.

Vrijwilligers, bedankt!

Ook in 2019 hebben de vrijwilligers zich weer met hart en ziel ingezet om de activiteiten van De Vrolijke Noot
tot een succes te maken. Heel hartelijk dank allemaal, zonder jullie kan de stichting niet bestaan!
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Sponsoring en/of giften
Het is goed gegaan met onze fondsenwerving; er is cofinanciering gevonden bij VSB fonds, RCOAK,
JC Ruigrok Stichting, Bavo Stichting, Edwin van der Sar Foundation, Hofjes Codde en van Beresteyn,
Stichting Pape fonds en Fonds Sluyterman van Loo.
Wij danken een ieder voor hun vertrouwen en financiële bijdrage:
023doen.nl
Redevco
Le Grand Cru
Rotary Club Heemstede
Rotary Club Haarlem Centrum
Lions Club Aalsmeer
Geerlings Dahliatuin
Meanwell
St. Activiteiten Tafelronde
Particuliere giften Anonieme donateurs
Round Table Haarlem
Support van service clubs
Het afgelopen jaar heeft de Stichting presentaties verzorgd, vaak vergezeld van een muzikale
demonstratie. Dit heeft positieve resultaten opgeleverd, er zijn giften uit voortgevloeid en de
Stichting is stevig en positief op de kaart gezet in Kennemerland en de Amsterdam regio. We zijn
blij met de ontvangen giften en support van diverse serviceclubs. Onze dank gaat uit naar Rotary
Club Heemstede en Haarlem en Lions Club Aalsmeer. Ook zijn wij verheugd over de aan ons
geschonken Kerstcollecte van de Vrijmetselaars Ad Lucem et Pacem te Haarlem. Komend jaar
hopen wij op deze ingeslagen weg voort te gaan en weer nieuwe clubs aan ons te binden.
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Bijzondere momenten

"Altijd opnieuw laat ik mij verrassen door het effect van muziek op de toehoorders in een
zorgcentrum. Zo maakte ik mee dat een Joods liedje allerlei herinneringen losmaakte en
verhalen op gang bracht over bezetting en bevrijding in de Tweede Wereldoorlog. De
emotie, die jarenlang was opgesloten, mocht er even zijn. Deze en andere gebeurtenissen
tijdens het werk van De Vrolijke Noot houdt ons bewust van het grote belang van muziek
voor het welzijn van ouderen in zorgcentra en kwetsbare kinderen in medisch
kinderdagverblijven. We zijn blij met alle steun en hulp die we van velen krijgen.”
Mariska Pool, directeur Stichting De Vrolijke Noot
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Stichting De Vrolijke Noot bestaat 12,5 jaar

Op zaterdag 28 september 2019 vierde De Vrolijke Noot haar 12,5 jarig bestaan met een feestelijk
benefietconcert in de Petrakerk te Heemstede. The Original Michigan Ramblers of ArraWarra en Mariska op
harp brachten iedereen in een 'swinging mood'. De avond heeft een bedrag van € 1250,- opgebracht dat wordt
besteed aan projecten in medische kinderdagverblijven.
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Welkom nieuwe ambassadeurs!
Stichting De Vrolijke Noot stelt met plezier twee nieuwe ambassadeurs aan u voor.

Vincent de Kort

Julia Philippens

Vincent de Kort ©René Bouwman

Julia Philippens ©Andreas Terlaak

http://www.vincentdekort.com/

https://www.juliaphilippens.com/

Dirigent Vincent de Kort reist de hele

Jazzvioliste Julia Philippens haalde haar

wereld over als gastdirigent van befaamde

Master aan het Conservatorium van

orkesten en operahuizen. Hij maakt in het

Amsterdam Summa Cum Laude met het

bijzonder indruk met zijn opvallende

predicaat “unieke, baanbrekende violiste

dynamische interpretaties van opera’s van

met een radiante podiumpresentatie”. Met

Mozart. Bij het Nederlandse publiek is hij

haar band Fuse is ze regelmatig te gast bij

ook bekend als juryvoorzitter van het

Podium Witteman.

populaire TV-programma Maestro. Onlangs

"Ik ben heel blij dat ik ambassadeur ben van

verscheen het boek De magie van de

een stichting die muziek met haar helende

maestro over de liefde voor dirigeren, dat

werking inzet voor mensen die eigenlijk

hij samen met Koos de Wilt schreef.

onzichtbaar zijn in onze samenleving. Waar

"Ik zet mij graag in voor een stichting die

jong en oud bij elkaar komen en muziek een

het welzijn van ouderen bevordert met de

geneesmiddel is, een instrument om nader

kracht en magie van muziek".

tot elkaar te komen. Communicatie waar
woorden tekort schieten."
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Lavinia Meijer in comité van aanbeveling

We zijn bijzonder blij met de toetreding van harpiste Lavinia Meijer tot het comité van aanbeveling van
Stichting De Vrolijke Noot. Lavinia behoeft nauwelijks introductie. Ze heeft wereldfaam verworven als harpiste
en diverse prijzen gewonnen. Zij juicht muziek in de zorg zeer toe en verbindt daarom graag haar naam aan
Stichting De Vrolijke Noot. Meer info over Lavinia is te vinden op haar website.
(Foto Ronaldo Markus)
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Veranderingen in de organisatie

Raad van Toezicht
Met ingang van 2019 is een nieuw besturingsmodel in werking getreden, waarbij de uitvoering en het
toezicht zijn gescheiden. De Raad van Toezicht bestaat uit Joan Brouwers-Oosterbaan (vz), Dominique de Baar
en Ad Reuijl. Directeur-bestuurder: Mariska Pool.
Ambassadeurs
De ambassadeurs van de stichting zijn:
Iris Kroes
Vincent de Kort
Julia Philippens
Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling bestaat nu uit:
Lavinia Meijer
Astrid Nienhuis
Ard Schenk
Erik Scherder
Dick Swaab
Boni Rietveld
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Nieuw in 2020

In 2020 vormt harpiste Emmiko
Groenemeijer samen met Mariska een
harpduo voor de huiskamerconcerten. We
zijn blij met haar komst. Twee harpen, twee
keer zo mooi!

In 2020 kan de stichting, dankzij het Kinderfonds van
Dusseldorp, Rotary club Haarlem Centrum en
postduivenvereniging De Vredesbode, nu ook aan de
slag in medische kinderdagverblijven. Een haast
vergeten groep kinderen krijgt hiermee waardevolle
aandacht.
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Financieel overzicht 2019*
Het boekjaar 2019 heeft Stichting De Vrolijke Noot met een positief resultaat afgesloten.
Onderstaand achtereenvolgens de balans en de resultatenrekening.

Balans per 31 december 2019
De balans vóór resultaatverdeling is als volgt.
ACTIVA

Materiële vaste activa

31-12-2019

31-12-2018

468

876

PASSIVA

31-12-2019

31-12-2018

Bestemmingsreserve

15.338

13.645

Bestemmingsfondsen

24.950

12.050

2.109

4.163

42.397

29.858

-

-

250

-

42.647

29.858

Resultaat boekjaar
totaal reserves

Debiteuren

650

400

-

-

Liquide middelen

41.529

28.582

TOTAAL ACTIVA

42.647

29.858

Overige vorderingen

Jaarverslag 2019 Stichting De Vrolijke Noot

Crediteuren
Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

13

Resultatenrekening van 1 januari tot en met 31 december 2019
(in euro's)

2019

2018

32.245

42.866

1.402

1.843

33.647

44.709

1.425

6.349

20

20

35.092

51.078

29.980

42.645

55

806

Kosten beheer en administratie

2.369

2.642

Kosten afschrijving vaste activa

408

698

32.812

46.791

2280

4.287

171

124

2.109

4.163

Baten
- baten van organisaties zonder winststreven
- baten van particulieren
Som van de geworven baten
- baten als tegenprestatie voor de levering van diensten
- overige baten
Som van de baten
Lasten
Besteed aan doelstelling
Wervingskosten

Som van de lasten
Saldo vóór financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

* De volledige jaarrekening is opvraagbaar.
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Speellijst 2019
13-03-2019
14-03-2019
20-03-2019
21-03-2019
27-03-2019
28-03-2019
04-04-2019
11-04-2019
13-04-2019
14-04-2019
18-04-2019
08-05-2019
17-05-2019
21-05-2019
01-06-2019
05-06-2019
06-06-2019
06-06-2019
12-06-2019
18-06-2019
19-06-2019
20-06-2019
21-06-2019
22-06-2019
28-06-2019
02-07-2019
03-07-2019
09-07-2019
10-07-2019
12-07-2019
16-07-2019
17-07-2019
14-09-2019
17-09-2019
24-09-2019
28-09-2019
01-10-2019
13-10-2019
29-10-2019
31-10-2019
05-11-2019
12-11-2019
27-11-2019
30-11-2019
03-12-2019
06-12-2019
10-12-2019
12-12-2019
17-12-2019

MT Weeligenberg Hillegom
MT Eben Haëzer Amsterdam
MT Weeligenberg Hillegom
MT Eben Haëzer Amsterdam
MT Weeligenberg Hillegom
MT Eben Haëzer Amsterdam
MT Kennemerduin Heemstede
MT Kennemerduin Heemstede
Philadelphia Haarlem
Heemhaven Heemstede
MT Kennemerduin Heemstede
Wollewei Haarlem i.s.m. postduivenhouderij de vredesbode
De Ringvaart Hoofddorp i.s.m. postduivenhouderij de vredesbode
Rotaryclub Heemstede
12,5 jarig jubileum concert besloten
MT Erasmushuis Zaandam
MT Blinkert Overveen
Herdenking De Die Amsterdam
MT Erasmushuis Zaandam
Herdenking Hof van Sloten
MT Erasmushuis Zaandam
MT Blinkert Overveen
Jubileum Verhalentafel harpconcert Bibliotheek Heemstede
Philadelphia Haarlem
Tuinconcert Heemhaven
MT Berkenhove Apeldoorn
MT Het Gasten Huis Vleuten
MT Berkenhove Apeldoorn
MT Het Gasten Huis Vleuten
Zorgcentrum Aelsmeer i.s.m. Lionsclub Aalsmeer
MT Berkenhove Apeldoorn
MT Het Gasten Huis Vleuten
Philadelphia Haarlem
MT Palet Welzijn Zoetermeer
MT Palet Welzijn Zoetermeer
De Die Cordaan
SDVN 12,5 jaar feest Petrakerk te Heemstede
MT Palet Welzijn Zoetermeer
Heemhaven
MT Lakenhof Leiden
Herdenking SEIN Cruquius
MT Lakenhof Leiden
MT Lakenhof Leiden
Janskliniek Sinterklaas concert
Philadelphia Haarlem
MT Archipel Almere
Heemhaven
MT Archipel Almere
Kleine Maatjes
MT Archipel Almere
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