Bijdragen aan de
kwaliteit van leven van
ouderen en zieken

De heer Blauwkuip, cliënt van Verpleeg- en Behandelcentrum Mechropa: ‘De concerten van Muziek in
Huis bevorderen het herstel van de patiënten.’ foto Martin Waalboer
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Voorwoord
Voor veel mensen waarvoor Muziek in Huis concerten verzorgt, geldt dat ouderdom gepaard
gaat met veel ongemak. Genieten van het leven zit er voor veel van onze luisteraars in deze
fase van hun leven niet meer in. Genieten van mooie momenten gelukkig nog wél.
‘Kunnen blijven genieten’ is het motto van Muziek in Huis. Het Beleidsplan 2013-2015 bevat
daartoe drie hoofdthema’s:
marketing/donateurswerving,
kwantitatieve en kwalitatieve
uitbreiding van de concerten. Focus in
2013 lag op het anticiperen op de te
verwachten grote wijzigingen binnen
de ouderenzorg en de
voorbereidingen voor het
jubileumjaar 2014: 15 jaar Muziek in
Huis en 7500 concerten.
In het onderliggende jaarverslag
worden de drie hoofdthema’s in
aparte hoofdstukken beschreven.
Daarna volgt een algemeen overzicht
van de behaalde resultaten en
verzorgde concerten in 2013.
Voor uitgebreide analyses van de
concerten verwijs ik u graag naar het
onderzoeksrapport dat in februari
2014 verscheen en dat is gebaseerd
op de gegevens van ruim 2500
concerten. Dit rapport vindt u onder
‘Onderzoek’ in de footer van onze website www.muziekinhuis.nl.
Het complete financiële jaarverslag 2013 inclusief accountantsverklaring vindt u eveneens in
de footer onder ‘Jaarverslag’.
Een aantal foto’s die opgenomen zijn in dit jaarverslag zijn recentelijk gemaakt door Martin
Waalboer tijdens de eerste jubileumtournee van Muziek in Huis.
Amsterdam, 30 maart 2014
Stichting Muziek In Huis
Nico de Gier, directeur
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Projecten, kosten en de bijdragende fondsen in 2013
In 2014 bestaat MIH 15 jaar. De stichting heeft een enorme groei doorgemaakt. Er is ‘low
budget’ geopereerd, in een klein team en er is een hoge mate van efficiëntie bereikt.
Op dit moment loopt MIH tegen haar grenzen aan, o.a.
- door nog te weinig naamsbekendheid;
- omdat subsidieklimaat niet gunstiger is geworden;
- omdat er veel veranderingen in financiering en cliënten binnen de zorg zijn te
verwachten.
Bovendien wil MIH meer mensen bereiken, beter aansluiten bij de diverse doelgroepen en als
organisatie financieel minder afhankelijk worden van de zorgsector.
Voor MIH dient zich de noodzaak aan meer naar buiten te treden om meer bekendheid te
krijgen en sponsors te werven. Dit heeft in 1e instantie geleid tot gesprekken met BKB/Het
Campagnebureau en VODW (adviesbureau voor marketing en strategie). Hieruit zijn ideeën en
adviezen voortgekomen die richting kunnen geven aan de toekomst van MIH. Tot nu toe
waren er niet genoeg mankracht en middelen om met name de marketing en
donateurswerving op te pakken.
In 2013 heeft MIH 668 concerten georganiseerd op 149 locaties. Onderstaand treft u eerst de
beschrijving van de projecten aan en vervolgens de algemene gegevens over de concerten.
De projecten Marketing / donateurswerving, Uitbreiding en MEER & BETER zijn mogelijk
gemaakt door de bijdrage van: Gieskes-Strijbis Fonds
1. Marketing / donateurswerving
Korte samenvatting van het
project: Muziek in Huis streeft met
het oog op de continuïteit van de
reguliere activiteiten naar zoveel
mogelijk onafhankelijkheid.
Particuliere donaties zouden
daarom in de nabije toekomst een
grotere rol moeten gaan spelen. De
stichting wil de komende jaren breed
inzetten om meer potentiele
donateurs te vinden.
Ambitie: De reguliere activiteiten
(concerten) volledig financieren uit
bijdragen
zorgcentra en particuliere
Nico de Gier voor de camera van RTVNH. foto Stef den Boer
donaties.
Doel: vanaf 2015-2016 € 65.000 uit donaties genereren waardoor samen met de bijdragen van
de zorgcentra structureel gefinancierd kunnen worden:

720 of meer concerten per jaar door gemiddeld 2,5 musici
de huidige (tijdelijke) mankracht op het kantoor
de uitgave van huisblad Intermezzo en het onderhoud van de website.
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Risicofactoren: Bij het eventueel wegvallen van budget binnen de zorgsector voor
dagbesteding –een mogelijk toekomstig politiek besluit – is extra geld uit donaties nodig voor de
continuering van de concerten.
Werkwijze: Met het oog op de grote veranderingen in de zorgsector was de aandacht in 2013
in de eerste plaats gericht op het continueren van de concerten binnen het bestaande netwerk
van zorgcentra. Daartoe zijn ook de abonnementen (lees: de factoren waarop de locaties
korting krijgen) aangepast. Dit heeft geresulteerd in meer concerten dan verwacht in 2013 én
een goed vooruitzicht voor 2014.
Medewerkers van Muziek in Huis stonden in 2013 op twee beurzen, de ZorgTotaal beurs en de
50Plus beurs. Op deze beurzen zijn een groot aantal Intermezzi (huisblad van Muziek in Huis),
flyers, bedrukte frisbees en antistresspillen uitgedeeld en zijn veel nieuwe contacten gelegd.
Muziek in Huis heeft in het kader van de donateurswerving een speciale Intermezzo
uitgegeven, donateurskaarten en foldermateriaal laten drukken en een geheel nieuwe website
laten ontwerpen die speciaal gericht is op het werven van donateurs. Daarnaast is de stichting
actiever geworden op de sociale media.
In 2013 is veel voorbereidend werk verricht voor de organisatie van, en de PR voor de
jubileumtournees in maart en mei 2014 en het grote jubileumevenement in november 2014.
Resultaten: In 2013 heeft Muziek in Huis € 31.200 aan particuliere donaties mogen ontvangen,
€7.400 meer dan het voorgaande jaar. Daarnaast heeft Firma Andriessen een prachtige
Blüthner concertvleugel aan Muziek in Huis geschonken. Deze kostbare vleugel zal o.a. op
diverse locaties worden gebruikt tijdens de jubileumtournee met het pianoduo Daniël
Wayenberg en Martin Oei.
Voor het jaar 2014 heeft Muziek in Huis toezeggingen gekregen voor donaties van diverse
particuliere fondsen.

2. Uitbreiding
Korte samenvatting van het project: Muziek in Huis verzorgt thans concerten op 150
zorglocaties, maar bereikt nog lang niet alle in klassieke muziek geïnteresseerde ouderen en
zieken in Nederland.
Ambitie: Gelet op de positieve werking van deze concerten op de liefhebbers stelt de stichting
het tot haar taak om de concerten voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken.
Doel: Het bereiken van meer publiek: meer concerten en meer locaties. Uitgangspunt is 45
extra concerten per jaar.
Werkwijze: Telefonische benadering, documentatie en follow up. Als laatste acquisitiestap volgt
ook altijd een kennismakingsbezoek op de locatie.
Risicofactoren: Voor concerten in het Noorden, Oosten en Zuiden van het land kunnen de
reiskosten flink oplopen. MIH zal daarom ook specifiek naar musici uit de regio’s zoeken.
Resultaat: In 2013 heeft Muziek in Huis 30 concerten verzorgd op 15 nieuwe locaties. Ook voor
2014 zijn weer nieuwe locaties gevonden: 8 nieuwe locaties met in totaal 33 al geplande
concerten, op het moment van schrijven.

Op dit moment, 21 maart 2014, staan 609 concerten definitief ingepland op 135 locaties.
Precies een jaar geleden, 21 maart 2013 stonden 574 concerten gepland op 132 locaties.
Ondanks alle bezuinigingen hebben we op deze peildatum 21 maart dus een groei van 37
concerten gerealiseerd.
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3. MEER & BETER
Korte samenvatting van het project: Om de concerten nog beter in te bedden in de
zorgsector, zeker met de veranderingen binnen deze sector in het vizier, werkt de stichting aan
diverse activiteiten die focussen op 5 facetten die een rol spelen bij de ouderen en zieken en de
concerten: eenzaamheid, mobiliteit, identiteit, nieuwsgierigheid en eigenwaarde. De potentie
van Muziek in Huis is méér dan gewoon concerten. Dit project moet het antwoord zijn op de
vraag: ’wat kan Muziek in Huis meer en beter doen voor de ouderen en zieken’.
Ambitie: MIH wil meegroeien in de
diversiteit van het publiek in zowel
programmering, aanbod van
ensembles als activiteiten voor de
bewoners, waardoor de aansluiting
met de uiteenlopende
publieksgroepen nog beter is. Betere
inbedding van ieder concert,
gerichtere werving van ensembles en
een breder ‘product’.
Doel: Versterken van de binding met
publiek en locaties en het verhogen
van het effect van de concerten.
Risicofactoren: Publieksgroepen zijn
Jubileumconcert met Marco Bakker in Valkenburg.
foto Frans Sassen
geen constanten. Status van iedere
locatie dient derhalve met een zekere
regelmaat gecontroleerd te worden. Dit gebeurt thans al bij de indeling van de locaties in
categorieën voor programmering. Het communicatiesysteem van MIH is daarin flexibel:
aanpassingen kunnen direct naar de ensembles toe gecommuniceerd worden.
Werkwijze: Muziek in huis heeft de aanzet gegeven voor een 15-tal rondetafelgesprekken in
evenzoveel zorgcentra, waar de stichting al jarenlang actief is. De tafelgesprekken waren
bedoeld om ideeën en kennis uit te wisselen tussen activiteitenbegeleiding, verpleeghuisartsen,
verzorgend personeel, directie van een bepaalde locatie en Muziek in Huis. Alles om de
concerten nog beter in te bedden in de zo verschillende huizen.
Op de website van LOC Zeggenschap in zorg - de grootste cliëntenorganisatie in de
zorgsector - is een oproep geplaatst onder de titel ‘Muziek in Huis onderzoekt behoeft klassieke
muziek in zorgcentra’. De leden van de cliëntenraden – waaronder veel zonen en dochters van
bewoners van zorgcentra - werd gevraagd naar de wensen en behoeften van de
ouders/bewoners.
In het najaar van 2013 zijn in het kader van een landelijk project MEER & BETER alle
contactpersonen op de locaties waar Muziek in Huis actief is, benaderd om van gedachten te
wisselen over de vraag hoe de concerten nog specifieker toegesneden kunnen worden op de
wensen en behoeften van de bewoners.
Na de zomer van 2013 heeft een psycholoog/statisticus in opdracht van Muziek in Huis het
gebruikte evaluatiesysteem onderzocht en aangepast. Van oktober 2013 t/m februari 2014 is en
pilot uitgevoerd met nieuwe evaluaties voor zowel de luisteraars als de ensembles.
Resultaten: Gesprekken en bijeenkomsten in het kader van het landelijk project MEER &
BETER zijn in 2013 gestart en worden in 2014 voortgezet.
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Na bestudering van die nieuwe evaluatiegegevens uit de evaluaties zijn per 1 maart 2014 de
nieuwe evaluaties, met nog kleine aanpassingen definitief ingevoerd. De evaluaties zullen een
nog duidelijker beeld van de aansluiting van de concerten op de wensen en behoeften van de
luisteraars tonen.
Op basis van de ‘oude’ evaluatiegegevens van 2547 concerten uit de periode 2007 t/m 2013
heeft Muziek in Huis een groot onderzoek uitgevoerd.
Directeur Nico de Gier heeft in 2013 diverse internationale seminars over Muziek en Dementie
bezocht. In Berlijn heeft hij tijdens een seminar voor concertorganisatoren en musici een lezing
gegeven over programmeren voor mensen met dementie.

Resultaten en activiteiten 2013
In 2013 heeft MIH 668 concerten georganiseerd op 149 locaties met een gemiddeld aantal
concerten van 4,5 per locatie. In 2012 waren er 680 concerten op 155 locaties. Per saldo dus
een krimp van 6 locaties en 12 concerten. Een grotere krimp werd verwacht door de
bezuinigingen en wijzigingen in de ouderenzorg. In 2013 vonden 48 concerten meer plaats dan
verwacht en begroot.

Aantal concerten per jaar
700

aantal concerten
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500
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200
100
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
kalenderjaar

Het aantal concerten op de locaties waar Muziek in Huis kon contineren steeg. Tevens vonden
30 concerten plaats op nieuwe locaties.

pagina 6 Stichting Muziek In Huis

Aantal concerten op continuerende versus
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Speciale activiteiten
In 2013 zijn een aantal speciale activiteiten gerealiseerd en wel:
de uitgave van diverse digitale nieuwsbrieven La Folia
concertseries in de Provincies Friesland en Groningen
deelname aan de campagne NRC Charity Awards 2013
organisatie van auditie en workshops voor musici ter voorbereiding van de musici op
de MIH concerten
campagne publieks- en donateurswerving met o.a. de productie van flyers van alle
ensembles (PR en donateurswerving), een algemene flyer voor publiekswerving,
ontwerp van een geheel nieuwe website
filmopnamen ten behoeve van de nieuwe website met fotograaf Hans Hijmering
Abonnementen
Sinds oktober 2002 sluit de stichting abonnementen (1 t/m 3 jaar) af met de zorgcentra. Bij de
abonnementen zijn meerdere factoren van invloed op hoeveel subsidiekorting er gegeven
wordt aan de afnemers van concertseries. Voor nieuwe afnemers is er als kennismaking een
aantrekkelijk proefabonnement. Bij de meerjarige abonnementen geldt een jaarlijkse
(loon)indexering, opdat ook de lonen van de musici jaarlijks geïndexeerd kunnen worden.
Het aantal concerten dat plaatsvond binnen 3-jarige abonnementen is wederom licht
gestegen. Het aantal concerten binnen 2–jarige abonnementen steeg sterker, van 26 in 2011
naar 92 in 2013, terwijl het aantal concerten binnen 1-jarige abonnementen licht daalde.
Daarnaast vonden in 2013 welgeteld 55 concerten binnen proefabonnementen plaats.
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Nieuwe locaties
Het aantal locaties met concertseries van Muziek in Huis is iets gedaald van 155 in 2012 naar
149 in 2013. Er zijn relatief veel wijzigingen geweest. Dit kan toegeschreven worden aan de
bezuinigingen binnen de ouderenzorg. 21 van de 155 locaties uit 2012 vielen in 2013 af, 15
nieuwe locaties kwamen er in 2013 juist weer bij.
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Het bereiken van nieuwe locaties is tijdrovend. Als er echter eenmaal concerten gestart
worden op een locatie (in de grafiek op de volgende pagina ‘startjaar’ genoemd) leidt dat
veelal tot een langdurige samenwerking.
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Aantal concerten op nieuwe en
continuerende locaties, gekleurd per
startjaar.
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Media
De concerten van Muziek in Huis worden in steeds meer dag- en weekbladen en op het
internet aangekondigd.
Een ingezonden brief
in NRC Handelsblad in
november 2013 leidde
tot een mooi
interview op Radio 4.

NRC Handelsblad 7 november 2013
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Publicaties
In 2013 zijn door MIH de
volgende publicaties verzorgd:
Diverse digitale
nieuwsbrieven ‘La
Folia’
Flyers voor
donateurswerving en
donatiekaartjes.
Flyers van alle nieuwe
ensembles t.b.v. alle
luisteraars
Intermezzo 9

De Scheveningsche Courant, 3 oktober 2013
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Kwaliteit

Marco Bakker en Mirsa Adami in A.G. Bodaan. foto Martin Waalboer

Evaluaties, ingestuurd door de locaties

Evaluaties door de luisteraars
Rapportcijfers (1 t/m 10)
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Beoordelingspunten
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Alle concerten worden geëvalueerd, waarbij (in de meeste gevallen) de activiteitenbegeleiders
namens de bewoners de gegevens noteren. De beoordeling van de concerten is wederom op
alle punten hoger dan in het voorgaand jaar.
Programmering in categorieën

De locaties worden sinds 2007 door MIH in drie hoofdcategorieën ingedeeld op basis van
diverse publiekskenmerken. Er zijn richtlijnen voor de ensembles opgesteld voor de
programmering voor deze categorieën en alle nieuwe ensembles volgen workshops waarin ruim
aandacht is voor de repertoirekeuze en programma-opbouw.
De locaties zijn in overleg met de contactpersonen ingedeeld in de volgende categorieën:
Categorie 1: concentratiespanne max. 6 minuten per programmaonderdeel,
herkenbaarheid werken in programma belangrijk en in ruime mate noodzakelijk,
rustige werken nodig, korte en beeldende toelichtingen, voor bewonersgroepen met
o.a. dementerende en onervaren concertgangers.
Categorie 2: concentratiespanne circa 10 minuten, herkenbaarheid (in kleinere mate)
nodig, toegankelijke en lichte werken belangrijk, toelichtingen met algemene
informatie, gemiddeld en gemengd publiek.
Categorie 3: lange concentratiespanne, meer avontuurlijk programmeren,
gedetailleerde (korte) toelichtingen, helder en kritisch kennerspubliek.
En daarnaast ook in:
A: Publiek met verleden van geen of amper concertbezoek. Wel af en toe klassieke
muziek op radio, tv en CD. Licht klassiek. Kortere, aansprekende werken. Geen of
weinig kennis van muziek.
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B: Concertbezoekers met enige regelmaat. Frequent luisteren naar klassiek op radio, tv
en CD. Redelijke kennis van muziek.
C: Frequente concertbezoekers / kenners en liefhebbers van klassieke muziek.
Onder categorie 2 vallen ook die centra, die zowel somatische als psycho-geriatrische cliënten
hebben. Het publiek in deze huizen is daardoor breed.
Op basis van evaluatiegegevens en nieuwe inzichten wordt in 2013 de verdeling in categorieën
verder toegesneden op de diverse, uiteenlopende doelgroepen. Hierbij zullen ook experts als
verpleeghuisartsen worden betrokken. Zie hiertoe het beleidsplan 2013-2015.
De nieuwe indeling op basis van de culturele bagage van het publiek én de gesteldheid van
het publiek is in het voorjaar van 2013 in samenspraak met de huizen en mede op basis van
de evaluaties gemaakt. Het merendeel van de concerten en ensembles stonden toen al voor
2013 geboekt. Wel zijn alle ensembles uitvoerig geïnformeerd over de nieuwe indeling voor
een goede voorbereiding op hun concerten.
Per 1 januari 2014 zijn de ensembles voor het eerst specifiek ingepland op basis van de
nieuwe indeling. Onderstaande grafieken tonen dus gegevens, van vóór de volledige
invoering van de categorisering in 9 publieksgroepen. Toch zien we in de grafieken al een
positief effect.
De waardering van de programmakeuze door het publiek en de kritische beoordeling door de
ensembles zelf van hun programmakeuze komen behoorlijk overeen.
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Waardering programmakeuze per categorie
door de locaties
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Categorieën voor programmering
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Categorieën voor programmering

Het enthousiasme van het publiek
wordt niet aleen gebaseerd op de
programmakeuze. Overtuigend
komt uit het onderzoek van Muziek
in Huis (februari 2014) naar voren
dat ook de kwaliteit van de
ensembles in belangrijke mate
meespeelt. Het enthousiasme van
het publiek is sterk gerelateerd aan
de waardering van het niveau van
de uitvoering. Het betoonde
enthousiasme vormt binnen het
onderzoek het ijkpunt voor succes
van de concerten.
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Enthousiasme van het publiek per categorie
voor de programmering
rapportcijfer (van 1 t/m 10)
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Bij de 1-ste categorie heeft het publiek een korte aandachtsboog, bij de 2-de categorie een
gemiddelde en de 3-de categorie een lange aandachtsboog.

Inhoudelijk jaarverslag 2013 pagina 17

C. Uitgebreid repertoire,
kenners

B. Standaard repertoire,
liefhebbers

A. Licht klassieke repertoire,
belangstellenden

C. Uitgebreid repertoire,
kenners

B. Standaard repertoire,
liefhebbers

A. Licht klassieke repertoire,
belangstellenden

C. Uitgebreid repertoire,
kenners

B. Standaard repertoire,
liefhebbers

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
A. Licht klassieke repertoire,
belangstellenden

Percentage (totaal per jaar = 100 %)
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concentratiespanne,
herkenbaarheid nodig

2-de categorie: redelijke 3-de categorie: goede
concentratiespanne,
concentratiespanne,
balans in herkenbare en
avontuurlijke
programmering
onbekende werken
Categorieën voor programmering

(Bij de 1-ste categorie heeft het publiek een korte aandachtsboog, bij de 2-de categorie een
gemiddelde en de 3-de categorie een lange aandachtsboog).
Het aantal evaluatiekaartjes dat geretourneerd wordt, wijkt flink af voorgaande jaren, ten dele
omdat op 1 oktober 2013 een pilot met nieuwe evaluaties van start ging, die NIET meegeteld
en meegewogen wordt in dit jaarverslag. Het aantal geretourneerde evaluaties door de
ensembles valt echter lager uit dan verwacht, ook in aanmerking genomen dat het laatste
kwartaal van 2013 niet meetelt.
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De evaluaties zoals ingestuurd door de ensembles tonen een opvallend positief beeld. Alleen
de staat en stemming van de piano’s en vleugels valt ondanks de stijging van bijna een half
punt nog steeds uit de toon.
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Firma Andriessen schonk in december 2013 een prachtige
concertvleugel ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van
Muziek in Huis in 2014. De vleugel heeft ondertussen zijn vaste
standplaats in Marente, locatie Mariëngaerde (Warmond)
gekregen, maar zal ook op diverse locaties gebruikt worden voor
o.a. de jubileumtournee met Daniël Wayenberg en Martin Oei in
mei 2014.
Foto rechts: Frank Bonarius, eigenaar van Firma Andriessen te
Haarlem bij de Blühtner concertvleugel.
Foto’s beneden: De Blüthner wordt naar Warmond gebracht.

Publieksbereik
De totale publieksgrootte per jaar is berekend op basis van het gemiddelde van de door de
locaties aangegeven publieke opkomst, zoals aangegeven op de evaluatieformulieren maal het
aantal concerten in het betreffende jaar.
Er zijn 28.085 luisteraars bereikt in 2013, 1270 minder dan in 2012, terwijl het aantal
concerten navenant gelijk bleef. Deze daling is te verklaren uit de opkomende kleinschaligheid
in de ouderenzorg.
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Gelet op het feit dat locaties, en met name ook de nieuwe locaties, kleiner zijn en beduidend
minder bewoners hebben, valt de daling van gemiddeld 47 luisteraars per concert in het
topjaar 2007 naar 42 in 2013 erg mee. Het gestegen aantal buitengasten op de openbare
concerten – 2/3 van alle concerten - compenseert het effect van de kleinschaligheid.
De grafiek op de volgende pagina1 toont vanaf 2007 de gemiddelde publieksgrootte per concert
en per jaar gegroepeerd per startjaar op de locaties. De grafiek combineert de gegevens van
locaties per startjaar (jaar waarin het eerste concert op een locatie plaatsvond) met de
corresponderende gegevens van publieksgrootte. Ieder startjaar heeft een aparte kleur.
De onderste blauwe blokjes tonen per jaar de gemiddelde publieksgrootte op de locaties waar
Muziek in Huis haar eerste concerten had in het startjaar 1997. De ‘blauwe’ publieksgrootte
kreeg een duidelijke dip in 2011 (met gemiddeld 35 luisteraars per concert) en herstelde in
2012 (met gemiddeld 54 luisteraars).
De blokjes in okergeel (bovenaan in de kolom van 2008, doorlopend tot 2012) tonen de
gemiddelde publieksgrootte op de locaties waar Muziek in Huis haar eerste concerten had in
het startjaar 2008. Etc.
De okergele blokjes zijn van 2008 t/m 2012 redelijk gelijk in hoogte. Dit betekent dat de
publieksgrootte in de loop der jaren op deze locaties heel constant is gebleven.
De grafiek toont ‘dikke’ startjaren (1997, 2000, 2003, 2007 en 2008) en ‘magere’ startjaren
(2002, 2006, 2010 en 2012). In 2012 had Muziek In Huis op de locaties waar dat jaar gestart
werd gemiddeld 33,3 luisteraars per concert.
Verklaring van de kleinere publieksgroepen in de startjaren vanaf 2009 is mede te vinden in de
start van concertseries in de kleine particuliere verzorgingshuizen.
Uit de grafiek blijkt geen negatieve invloed van de opkomst van kleinschaligheid binnen de
zorg. Aangezien de kleinschaligheid wel degelijk zijn intrede heeft gedaan in de zorg, zou
verondersteld kunnen worden dat de terugloop van het intramurale publiek op de concerten
gecompenseerd wordt door de aanwas van publiek van buiten.

1

De publieksgrootte is tot het jaar 2007 niet geteld, maar op basis van de redelijk stabiele bandbreedten
van de startjaren 1997 t/m 2006 zou wel een voorzichtige schatting gemaakt kunnen worden.
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Dhr. Steginga, zoon van mevrouw Balke, bewoonster van De Stichtse Hof: "Ik zie dat mijn moeder er
echt van opleeft. Ik zie zelfs een fonkeling in haar ogen." foto Hans Hijmering
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Personalia
Muziek in Huis herbergt binnen haar gelederen ruime expertise op diverse specialismen, zoals
financiën, cultuur, muziek, ouderenzorg, bestuurskunde, marketing en strategie.
Medewerkers
Nico de Gier, directeur
Cora Hollema, PR, acquisitie
Tim van Motman, operationeel manager
Bestuur Stichting Muziek In Huis
Iwan Sewandono, voorzitter, bestuurskundige, universitair docent Open Universiteit
Nienke Stel, penningmeester, Manager risk & control, Athlon Car Lease
Mirsa Adami, secretaris, concertpianiste
Willem Driessen, algemeen lid, voormalig voorzitter RvB Viva Zorggroep
Frank Verschoor, algemeen lid per 2011, directeur Serviceflat Arendsdorp
Huib Ramaer, aspirant bestuurslid, musicoloog
Lonneke Mertens, aspirant bestuurslid, marketeer, strateeg
Joke Hoogendoorn, bestuursadviseur, hoofd welzijn en vrijwilligerswerk het Zonnehuis
Amstelveen
Kascommissie
Joke Verburg, eigenaar Herstel-werk Verzuimbegeleiding
John de Tree, Manager Investment Reporting, Wealth Management Partners
Rob Reefman, Senior Relationship Manager Trade & Commodity Finance Energy, Rabobank
International
Auditiecommissie
Carla Bos, musicus
Dorinde Smit Duyzentkunst, hoofd AB zorgcentrum Theodotion
Huib Ramaer, musicoloog
Kees Huges (tevens workshopleider), musicus en muziektherapeut GGZ InGeest
Mirsa Adami, musicus
Nico de Gier, musicus en directeur MIH
Alle bestuurs- en commissieleden zijn onafhankelijk en alle bestuurs- en commissiefuncties zijn
onbezoldigd.
Concertbegeleiders (vrijwilligers)
Ginette Snijders (tevens coördinator)
Anneke van der Laan
Ans Haverkamp
Bert van der Laan
Herman Schippers
Marieke Henni
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Jaarcijfers 2013 en verantwoording subsidies 2013
De Jaarrekening 2013 is opgesteld door Van der Vlugt Accountants. Over het jaar 2013 is een
accountantscontrole toegepast en een goedkeurende verklaring verkregen. De jaarcijfers zijn
opgesteld volgens richtlijn 640 voor organisaties zonder winststreven.
Muziek in Huis ontving donaties van Gieskes-Strijbis Fonds, Firma Andriessen en Grovestins
Stichting naast lijfrenten en particuliere giften.
Voor de complete jaarcijfers verwijzen we u naar het document Jaarcijfers 2013.
Financiering Basisbegroting 2013
Voor de basisbegroting geeft Muziek in Huis ontvangen/aangewend; (bedragen in euro’s)
Bijdragen zorgcentra
Totaal bijdragen zorgcentra

Prins Bernhard Cultuurfonds (rest 2012)
J.C.P. Stichting (2012)
Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds (2012)
Grovestins Stichting
Uit reserveringen
Uit donaties 2013
Totaal aangewende giften

226.151
226.151

175
580
365
2.000
17.435
28.640
49.195

Met de bijdragen van de zorgcentra en de giften zijn de reguliere concerten gefinancierd.
Financiering Projecten
Het betreft de hiervoor beschreven projecten Marketing / donateurswerving, Uitbreiding en
MEER & BETER. Voor de projecten heeft Muziek in Huis toegekend gekregen/aangewend:
loonkosten musici
loonkosten medewerkers
reiskosten
marketingkosten
kantoorkosten
Totaal donaties Gieskes-Strijbis Fonds

2.783
16.964
606
24.155
1.988
46.497

Particuliere schenkingen
Muziek in Huis mocht in 2013 € 31.200 ontvangen uit donaties en lijfrente schenkingen.
Daarvan is € 2.560 gereserveerd voor de basisbegroting van 2014.
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Begroting 2014
Muziek in Huis heeft de begroting 2014 gebaseerd op een schatting van 665 concerten en
heeft deze zó opgesteld dat de basiswerkzaamheden betaald kunnen worden uit de inkomsten
uit de zorg en particuliere giften. Deze ‘basisbegroting’ is een begroting zonder franje, louter
gebaseerd op de kosten, die rechtstreeks verbonden zijn aan de (organisatie van) de concerten
met duo’s en trio’s.
Naast de basisbegroting zijn er diverse projecten die MiH wil uitvoeren in 2013 -2015,
waarvoor donaties van het Gieskes-Strijbis Fonds en de Janivo Stichting zijn toegezegd. In 2014
vinden in het kader van het jubileum 15-jarig ‘Muziek in Huis en 7500 concerten’ een aantal
grote evenementen plaats, die mede mogelijk gemaakt worden door Fonds Sluyterman van
Loo, Stichting RCOAK, Pape-fonds en Anslo’s hofje/De Eendracht.
Deze wijze van begroten stelt MiH in staat de continuïteit te waarborgen van de reguliere
concerten en daarnaast met de toezeggingen van subsidies mooie projecten te verwezenlijken.
Er staan voor 2014 op het moment van schrijven al 609 concerten gepland.
Stichting Muziek in Huis
BEGROTING 2014
Fonds
Project

Gieskes-Strijbis Janivo
FSVL - RCOAK
Pape-fonds Anslo's hofje/ Totaal 2014
basisbegroting projecten
Klant is koning Jubileumconcerten
De Eendracht

aantal concerten

665 conc.

15 jaar - 7500 conc.

loonkosten

-184.773

-55.363

reiskosten

-22.576

-2.853

concertbegeleiding

-1.000

overnachtingen musici

-2.300

onderhoud/ huur instrumenten

-1.408

huisvesting

-5.929

marketing

-1.800

telefoonkosten

-18.550

-23.000

-1.200

-4.387
-2.000

-286.073
-28.628

-1.000

-2.000
-2.300
-2.450

-3.858
-5.929

-26.160

-7.500

-15.750

-1.500

-52.710

-900

-900

porti

-2.800

kantoor&administratiekosten

-2.700

verzekeringen

-1.670

-1.670

accountancykosten

-4.300

-4.300

-370

-370

bankkosten
afschrijvingen

-10.400

Uitkoopsommen

231.300

Toegekende donaties/giften
SALDO

11.625

-2.800
-1.500

-4.200

-10.400
19.650
84.376
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