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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 15 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.
In 2020 hebben wij niet stilgezeten, ofschoon ook bij ons Corona wel roet in het eten gooide. Zo hebben we
gelukkig het afgelopen jaar nog wel 23 muziekoptredens kunnen realiseren in diverse settingen zoals
herdenkingsdiensten, kinderprojecten, huiskamerconcerten en tuinconcerten met de titel ‘Corona kom je
buiten spelen’. Het is bemoedigend om te zien dat wij ondanks deze lastige tijd toch weer nieuwe mensen
hebben weten te enthousiasmeren voor de goede zaak. Zo zijn Bart Weijers en Helma Grenier bereid
gevonden om voor onze Stichting vrijwilliger te worden op de gebieden marketing en communicatie. Verder
is Saskia Ouwehand redacteur van onze Nieuwsbrief geworden.
De gedwongen rustigere periode heeft ons ook kansen geboden. Zo zijn wij een Youtube kanaal gestart voor
de Stichting wat de ouderen in de verpleeghuis setting de mogelijkheid biedt om onze muziek in de
huiskamers af te luisteren en mee te beleven. Het blijkt dat onze dvd Muziek op Maat hierbij goed van pas
komt. Verder is onze website geheel vernieuwd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Heel trots zijn we op
het feit dat onze subsidieaanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie in orde is bevonden zodat wij nu,
nadat er vele aanvragers zijn afgewezen, bij de laatste 50 deelnemers behoren die daadwerkelijk kans maken
op een subsidie waarmee wij de activiteiten van onze Stichting verder kunnen uitbouwen. Ook de overige
fondsaanvragen zijn gewoon gecontinueerd en ook (deels) gehonoreerd.
Wij zijn blij met de samenwerking die we zijn aangegaan met Stichting Stal op de Kaag zodat wij drie
concertcolleges hebben kunnen organiseren. Voorts hebben wij in de zomer een buiten barbecue gehouden
waarbij alle vrijwilligers een ontspannen dag hebben beleefd met elkaar waar ook de nodige ruimte was voor
muziek en zang.
Wij kijken uit naar een eveneens vruchtbaar 2021 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
2020 vol activiteiten
Naast de concertcolleges heeft de stichting 23 optredens verzorgd in en rondom zorginstellingen en
daarmee ca. 1000 ouderen een bijzondere dag bezorgd. Daarnaast heeft de Stichting nog in de maanden
januari en februari diverse groepen kinderen met een beperking een muzikale beleving en ontdekkingsreis
geboden. In het kader van 75 jaar bevrijding hebben wij op Koningsdag om 10 uur ’s ochtends voor de
deuren van zo’n twintig de huizen van al onze muziekvrijwilligers het Wilhelmus ten gehore gebracht. 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 2020 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 respectievelijk sponsorgeld
ontvangen van de volgende partijen:
Wij danken een ieder voor hun vertrouwen en financiële bijdrage:
023doen.nl
Redevco
Geerlings Dahliatuin
Meanwell
Particuliere giften Anonieme donateurs
Coöp Heemstede
Stichting Aviom
Stichting Evellius
Stal op de Kaag
PH-Networks
TREIN 8 28 H IJ S M
Komend jaar hopen wij op de ingeslagen weg door te gaan en weer nieuwe service clubs, fondsen en
sponsoren aan ons te verbinden.
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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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Paardenconcert, zomer 2020

Concertcollege Beethoven Stal op de Kaag, september 2020

Statiegeld Actie Coöp, vierde kwartaal 2020
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Organisatie – Raad van Toezicht

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. Inmiddels zijn wij goed gewend aan de nieuwe werkwijze.
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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Financieel overzicht 2020*
Het boekjaar 2020 heeft Stichting De Vrolijke Noot met een positief resultaat afgesloten.
Onderstaand achtereenvolgens de balans en de resultatenrekening.

Balans per 31 december 2020
De balans vóór resultaatverdeling is als volgt.
ACTIVA

Materiële vaste activa

Debiteuren

31-12-2020

31-12-2019

198

468

975

650

-

-

Liquide middelen

67.696

41.529

TOTAAL ACTIVA

68.869

42.647

Overige vorderingen
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PASSIVA

31-12-2020

31-12-2019

Bestemmingsreserve

23.377

15.338

Bestemmingsfondsen
Resultaat boekjaar

47.779
-2.537

24.950
2.109

totaal reserves

68.619

42.397

0

0

250

250

68.869

42.647

Crediteuren
Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA
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Resultatenrekening van 1 januari tot en met 31 december 2020
(in euro's)
Baten
- baten van organisaties zonder winststreven
- baten van particulieren
Som van de geworven baten

2020

2019

11.647
860
12.507

32.245
1.402
33.647

- baten als tegenprestatie voor de levering van diensten
- overige baten
Som van de baten

2.250
0
14.757

1.425
20
35.092

Lasten
Besteed aan doelstelling
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Kosten afschrijving vaste activa
Som van de lasten

14.400
50
2.424
270
17.144

29.980
55
2.369
408
32.812

Saldo vóór financiële baten en lasten

-2.387

2280

150

171

-2.537

2.109

Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

* De volledige jaarrekening is opvraagbaar.
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Speellijst 2020
04-02-2020

Groenelaan Amstelveen ism Meanwell

05-02-2020

MT Reinaldahuis Haarlem

08-02-2020

Kennemerduin Heemstede

12-02-2020

MT Reinaldahuis Haarlem

25-02-2020

Groenenlaan Amstelveen ism Meanwell

26-02-2020

MT Reinaldahuis Haarlem

29-02-2020

Philadelphia Haarlem

03-03-2020

MT Vissershuis IJmuiden

10-03-2020

MT Vissershuis IJmuiden

11-03-2020

Wollewei Hoofddorp

12-03-2020

Janskliniek Haarlem

17-03-2020

MT Vissershuis IJmuiden geannuleerd

17-03-2020

Kleine Maatjes Haarlem geannuleerd

20-03-2020

Ringvaart geannuleerd

03-04-2020

Heemhaven Heemstede geannuleerd

07-04-2020

Hartekampgroep Haarlem geannuleerd

16-04-2020

Kleine maatjes Krommenie geannuleerd

19-04-2020

Concert college Bezetting / Bevrijding / Vrede Stal op de Kaag geannuleerd

14-05-2020

Janskliniek Haarlem geannuleerd

28-05-2020

Janskliniek Haarlem tuinconcert

20-06-2020

Muziek in de Stal Kaageiland

02-07-2020

Herdenking Nieuw Vredenburg Amsterdam

11-07-2020

Heemhaven Heemstede tuinconcert

12-07-2020

Philadelphia Asterstraat Haarlem tuinconcert

15-07-2020

Berkhout Lisse tuinconcert

20-07-2020

Breezicht IJmuiden tuinconcert

21-07-2020

Herdenking Otto Heldringh

23-07-2020

Horstendaal Bennebroek tuinconcert

25-07-2020

Manege Zonneruiters Haarlem optreden

20-08-2020

Blinkert Haarlem tuinconcert

22-08-2020

In de Stal voor vrijwilligers Kaageiland

23-08-2020

Bijbelse Kerktuin Hoofddorp jubileumconcert

07-09-2020

MT Spaarnhout Amsterdam Cordaan

08-09-2020

MT Spaarnhout Amsterdam Cordaan

09-09-2020

MT Spaarnhout Amsterdam Cordaan

15-09-2020

Moerberg IJmuiden tuinconcert geannuleerd

20-09-2020

Concert college Stal op de Kaag Kaageiland

23-09-2020

De Die Cordaan Amsterdam geannuleerd

27-09-2020

Heemhaven Heemstede tuinconcert geannuleerd

04-10-2020

Philadelphia Asterstraat tuinconcert geannuleerd

23-10-2020

Breezicht IJmuiden geannuleerd
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30-10-2020

Breezicht IJmuiden geannuleerd

01-11-2020

Muziek En suite sponsorconcert voor SDVN geannuleerd

06-11-2020

Breezicht IJmuiden geannuleerd

17-11-2020

De Meerstede Hoofddorp geannuleerd

24-11-2020

De Meerstede Hoofddorp geannuleerd

01-12-2020

De Meerstede Hoofddorp geannuleerd

02-12-2020

Janskliniek Haarlem geannuleerd

06-12-2020

Concert college Stal op de Kaag Lucas en de blauwe enveloppe Kaageiland geannuleerd

12-12-2020

Philadelphia Asterstraat Haarlem geannuleerd

13-12-2020

Heemhaven Heemstede geannuleerd

13-12-2020

Kerst sing inn Wagnerkade Heemstede geannuleerd
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