Jaarverslag
2021

Jaarverslag 2021 Stichting De Vrolijke Noot

1

Inhoudsopgave
Voorwoord .................................................................................................................................. 3
Inleiding ...................................................................................................................................... 4
Bereik van mensen ..................................................................................................................... 5
Sponsoring en/of giften .............................................................................................................. 6
Bijzondere momenten ................................................................................................................ 7
Organisatie – Raad van Toezicht ................................................................................................ 9
Financieel Overzicht 2021 ........................................................................................................ 10
Bijlage Speellijst 2021 ............................................................................................................... 12

Jaarverslag 2021 Stichting De Vrolijke Noot

2

Voorwoord
Muziek en cultuur brengen plezier in het leven van mensen jong en oud en nodigen uit tot bewegen en
meedoen. Stichting De Vrolijke Noot verzorgt al 16 jaar culturele uitvoeringen 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.
Helaas heeft Corona ook in het jaar 2021 wederom voor veel belemmeringen gezorgd. Ondanks dat hebben
we gelukkig het afgelopen jaar nog wel zo’n 35 optredens kunnen realiseren in diverse settingen zoals in
hospice huizen, en hebben kinderprojecten en tuinconcerten voor verpleeghuizen met de titel ‘Corona kom je
buiten spelen’ plaatsgevonden.
Het is bemoedigend om te zien dat wij ondanks deze lastige tijd toch weer nieuwe mensen hebben weten te
enthousiasmeren voor de goede zaak. Als nieuwe vrijwilligers zijn Emmiko Groenemeijer en Elise van de
Leeuw aangetreden, zij richten zich voor de Stichting op de sociale media. Saskia Ouwehand heeft het
ontwikkelen en vervaardigen van de Nieuwsbrief voor onze Stichting ter hand genomen. Zij heeft onder
andere een prachtig interview met Dick Swaab ter gelegenheid van het 15-jarige jubileum van de Stichting
gehouden en uitgewerkt. Anne Francois gaat voor de Stichting diverse ondersteunende hand- en
spandiensten verrichten.
De gedwongen rustigere periode heeft ons ook kansen geboden. Zo vonden we de tijd om onze website
geheel te vernieuwen en aan te passen aan de eisen van deze tijd zodat ook op de mobiele telefoon de
website goed bruikbaar is. Tevens is er een tool voor donaties toegevoegd. Verder zijn we begonnen met een
Nieuwsbrief die ieder kwartaal digitaal wordt verspreid en ook op de website en sociale media verschijnt..
Onze fondsaanvragen zijn gewoon gecontinueerd en ook (deels) gehonoreerd, momenteel worden er ook
met weer nieuwe fondsen gesprekken gevoerd.
De samenwerking die we zijn aangegaan met Stichting Stal op de Kaag wordt dit jaar weer verder
gecontinueerd. Wij hebben in de zomer van 2021 een buiten activiteit in de Stal georganiseerd voor alle
vrijwilligers van de Stichting die in zeer goede aarde viel. Ook in 2022 hopen we weer een aantal activiteiten
te kunnen organiseren.
Wij kijken uit naar een eveneens vruchtbaar 2022 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 en culturele 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 en cultuur zijn niet weg te denken uit ons leven. Er is
aangetoond dat muziek en culturele beleving 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 muziek- en danstherapie 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, en culturele activiteiten in bredere zin, in te zetten als hulpmiddel in de
zorg.
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Bereik van mensen
Activiteiten in 2021
De stichting heeft 35 optredens verzorgd in en rondom zorginstellingen en daarmee ca. 750 ouderen en
300 kinderen en jongeren een bijzondere dag bezorgd.
Een mooi project heeft plaatsgevonden in Plein 1 (Bibliotheek Heemstede), het muzikale Carnaval des
Animaux geschikt voor alle leeftijden (dus ook voor ouderen), waar grote belangstelling voor was, een
mooie gelegenheid om te vieren dat 100 jaar geleden Camille Saint-Saëns werd geboren.
Nieuw is dat de Stichting ook in hospice huizen actief is geworden, het is mooi om te zien dat ook in de
meest kwetsbare fase van het leven de Stichting een positieve bijdrage kon leveren.
Daarbij zijn we interactieve optredens gestart waarbij ook de gelegenheid wordt geboden om
herinneringen en ervaringen te delen met betrekking tot culturele evenementen. Dit valt onder het
project De Opppeppers, gericht op mensen met beginnende dementie en op het bestrijden van
eenzaamheid.
Ter gelegenheid van het jubileum van de Stichting is verder het Vrolijke Noot zangkwartet opgericht en
in Heemstede hebben we het Wilhelminaplein evenement cultureel buitenfestival opgeluisterd met
optredens.

Vrijwilligers, bedankt!
Ook in 2021 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!

Jaarverslag 2021 Stichting De Vrolijke Noot

5

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
Albert Hein
Stal op de Kaag
Willem van Diemen Stichting
Postduivenhoudersvereniging De Vredesbode
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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Activiteit ter gelegenheid van de Kinderboekenweek, Plein 1 (Bibliotheek Heemstede), oktober 2021

‘Interactieve muziekbeleving’ uitgeprobeerd in het project ‘Oppeppers’ van Kennemerhart.
Speciaal gericht op ontmoeting voor ouderen.
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'Carnaval des animaux' van Sint-Saëns op Plein 1 (Bibliotheek Heemstede), Jan Kraaijvanger achter de
piano, ter gelegenheid van Dierendag, oktober 2021
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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:
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 2021*
Het boekjaar 2021 heeft Stichting De Vrolijke Noot met een positief resultaat afgesloten.
Onderstaand achtereenvolgens de balans en de resultatenrekening.

Balans per 31 december 2021
De balans vóór resultaatverdeling is als volgt.

Activa

31-12-2021

Materiële vast activa

0

31-12-2020 Passiva

31-12-2021

31-12-2020

20.040

23.377

Bestemmingsfondsen*

45.727

47.779

Resultaat Boekjaar

-2.065

-2.537

Totaal reserves

63.702

68.619

250

250

63.952

68.869

198 Bestemmingsreserve

kortlopende schulden
Debiteuren

851

975

Liquide middelen

63.101

67.696

Totaal Activa

63.952

68.869 Totaal Passiva

* De bestemmingsfondsen zijn als volgt opgebouwd:
- reservering optreden ouderen in Amstelveen
- reservering (door corona lockdown) voor optreden kinderen t/m 18 jaar
- reservering (door corona lockdown) voor optreden ouderen
Totaal
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Resultatenrekening van 1 januari tot en met 31 december 2021
(in euro's)
Baten

2021

2020

29.352

11.647

401

860

29.753

12.507

250

2.250

overige baten

2.524

0

Som van de baten

32.527

baten van organisaties zonder winststreven
baten van particulieren
Som van geworven baten
baten als tegenprestatie voor de levering van diensten

14.757

Lasten
Besteed aan doelstelling

32.270

14.400

0

50

1.908

2.424

198

270

Som van de lasten

34.376

17.144

Saldo vóór financiële baten en lasten

-1.894

-2.387

-216

-150

-2.065

-2.537

Wervingskosten
kosten beheer en administratie
kosten afschrijvingen vaste activa

Saldo financiele baten en lasten
Saldo van baten en lasten
* De volledige jaarrekening is opvraagbaar.
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Data van optredens 2021
13-02-2021

Wandeling met vrijwilligers Stichting De Vrolijke Noot geannuleerd

25-04-2021

Concert College Duurzame inzetbaarheid lezing Stal op de Kaag geannuleerd

18-05-2021

MT Breezicht IJmuiden (try out corona proof optreden)

08-06-2021

MT Breezicht IJmuiden (try out corona proof optreden)

09-06-2021

MT Ons Tweede thuis locatie Westwijk (try out corona proof optreden)

10-06-2021

Huis in de Duinen (try out corona proof optreden)

15-06-2021

MT Breezicht IJmuiden (try out corona proof optreden)

21-06-2021

’t Plein 1 Heemstede (try out corona proof optreden)

22-06-2021

MT De Meerstede Hoofddorp (try out corona proof optreden)

27-06-2021

MT Hospice Haarlem e.o. (try out corona proof optreden)

29-06-2021

MT De Meerstede Hoofddorp (try out corona proof optreden)

04-07-2021

Vrijwilligersdag Stal op de Kaag

07-07-2021

De Die Amsterdam

10-07-2021

Heemhaven Heemstede

11-07-2021

Philadelphia Asterstraat Haarlem

20-07-2021

Janskliniek Haarlem

21-07-2021

MT De Die Amsterdam

22-07-2021

MT De Moerberg IJmuiden

24-07-2021

De Baan Haarlem

17-08-2021

Janskliniek

18-08-2021

MT Molenweid IJmuiden

21-08-2021

Heemhaven ontdekt de Buurt

17-09-2021

Interactief muziekbeleving Ripperdahart, Lanssierstraat 25

19-09-2021

Wilhelmina festival

22-09-2021

MT Kennemerduin

23-09-2021

Ons Tweede Thuis Hoofddorp

28-09-2021

Janskliniek Haarlem

29-09-2021

Interactief muziekbeleving Schoterhart, Vergierdeweg 52

04-10-2021

Plein 1 Week van de ontmoeting en verbinding Le Carnaval des Animaux

06-10-2021

Plein 1 Week van de ontmoeting en verbinding

07-10-2021

Interactief muziekbeleving Schalkhart, Floris van Adrichemlaan 98

12-10-2021

Interactief muziekbeleving Ripperda

27-10-2021

Interactief muziekbeleving Vogelhart, Henk Lenslaan 2a
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03-11-2021

Horstwaarde Nederhorst Ten Berg

04-11-2021

Interactief muziekbeleving Stadshart, Ridderstraat 32

15-11-2021

Nifterlake Amstelveen geannuleerd

16-11-2021

Wollewei Ons Tweede Thuis geannuleerd

17-11-2021

Lutjebroek geannuleerd

19-11-2021

Interactief muziekbeleving Ramplaanhart, Rockaertshaf 66

24-11-2021

Janskliniek Haarlem Sint concert geannuleerd

30-11-2021

Interactief muziekbeleving Schoterhart, Vergierdeweg 52 geannuleerd

01-12-2021

15 jarig jubileum Stichting De Vrolijke Noot geannuleerd

09-12-2021

Heemhaven Heemstede geannuleerd

10-12-2021

Dordrecht herdenking

15-12-2021

Interactief muziekbeleving Dreefhart, Plein 1 geannuleerd
Johanna Wetswijk Kerstdiner geannuleerd

20-12-2021

Kerst Sing a long Plein 1 geannuleerd

22-12-2021

Meerstede kerstviering geannuleerd

23-12-2021

Interactief muziekbeleving Stadshart, Ridderstraat 32 geannuleerd
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