
Hoe steun ik Muziek in Huis?
Het aantal concerten is in de jaren 2013-2016 stabiel gebleven ondanks de  
bezuinigingen en sluitingen van zorgcentra. Zo’n 650 per jaar.  
Begin 2017 stonden zelfs al weer 770 concerten gecontracteerd, waarop we ruim 
33.000 luisteraars verwachten. 

Structurele ondersteuning door fondsen neemt af. Stichting Muziek in Huis is daardoor 
steeds meer afhankelijk van de steun van particuliere donateurs en sponsoren.

Wilt u Muziek in Huis ondersteunen? 
Wij zijn blij met elke gift!

Vanaf € 120,- per jaar bent u Vriend.  
Vrienden ontvangen de CD ‘Leven lang klassieke muziek’ gratis en een uitnodiging voor 
het jaarlijkse vriendenconcert.

Verbindt u zich voor minimaal 5 jaar – ongeacht het bedrag – door een Overeenkomst  
gift in geld aan te gaan, dan is uw gift volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.  
Zie ook www.muziekinhuis.nl/anbi

Verbindt u zich voor minimaal 5 jaar met een schenking van minimaal € 500 per jaar  
dan bent u Familie. Familie krijgt de CD, een uitnodiging voor het Vriendenconcert en  
toegang tot audities en workshops. 

Geef een concert of concertreeks cadeau. Neemt u alstublieft contact op met het bureau: 
020 614 3445 of stuur een e-mail naar info@muziekinhuis.nl
Voor elke gift of schenking krijgt u een ontvangstbevestiging voor uw administratie. 

Colofon
Stichting Muziek in Huis
Hillegomstraat 12-14
1058 LS Amsterdam
Tel. 020 614 3445

info@muziekinhuis.nl
www.muziekinhuis.nl

IBAN NL06 INGB 0005 1527 46
KVK Amsterdam 34.11.07.90
BTW NL 808.333.185.01

Coverfoto: Hans Hijmering
Ontwerp: Pauline Tournier

@MuziekinHuis
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Stichting Muziek in Huis, 
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Met dank aan:
Gieskes-Strijbis Fonds
Grovestins Stichting
Inergy Analytical Solutions
Donateurs, Vrienden en Familie

De concerten worden mede mogelijk gemaakt door onze Vrienden 
en Familie. Informatie over Vrienden en Familie vindt u op  
www.muziekinhuis.nl/donateurs

ANBI

https://www.stichtingmuziekinhuis.nl/donateurs/#word-familie
https://www.stichtingmuziekinhuis.nl/donateurs/#word-familie
https://twitter.com/muziekinhuis
https://www.facebook.com/pg/stichtingmuziekinhuis/about/
http://www.muziekinhuis.nl/donateurs
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Ontwikkelingen
Er zijn grote beleidswijzigingen binnen de ouderenzorg doorgevoerd in combinatie met 
bezuinigingen. Intramurale zorg is voor minder mensen beschikbaar. Om de daling van 
het aantal cliënten op te vangen moesten de zorgorganisaties bezuinigen en locaties 
opheffen. Hoe men binnen de ouderenzorg met die maatregelen omgaat, verschilt in hoge 
mate. De maatregelen pakken voor Stichting Muziek in Huis op de ene plek ongunstig  
uit en op een andere juist gunstig. Door de sluiting van locaties verliest de stichting  
concertpodia en soms wordt er bezuinigd op het aantal concerten. Anderzijds investeren 
zorg organi saties juist in een kwalitatief goed cultuuraanbod om zich daarmee te onder-
scheiden van anderen. 

De toenemende scheiding van wonen en zorg maakte dat Stichting Muziek in Huis minder 
publiek met de concerten in de zorgcentra bereikt. Samen met de zorgcentra zocht de 
stichting naar een manier om ook ouderen in de wijk te verwelkomen bij de concerten. 
Een nieuwe ontwikkeling is dat de lokale overheden een belangrijke rol spelen bij de 
zorg voor zelfstandig wonende ouderen op basis van de WMO. 

Recente wetenschappelijke onderzoeken wijzen op het nut van muziek voor mensen 
met dementie. Voor Stichting Muziek in Huis en de afnemers van onze concerten staat 
de hoge waarde van de concerten vast. Dat is geschoeid op ruim 17 jaar ervaring. Het is 
ook niet de vraag of locaties de concerten willen voortzetten, maar hoe de locaties de 
concerten in de toekomst financieren en ook hoe thuiswonende ouderen beter bereikt 
kunnen worden.

Een ander punt van aandacht is dat nieuwe generaties meer ‘culturele omnivoren’  
worden. Mensen krijgen een bredere, gevarieerdere culturele interesse en daar speelt 
Stichting Muziek in Huis op in door een breder repertoire aan te bieden. 

De bereikte resultaten in 2016 overziend, zoals beschreven op de volgende pagina’s, 
durven we te stellen dat er volop muziek in de zorg zit!

Nico de Gier, directeur

Nico de Gier plaatst plaquette op de gevel 
van In het Zomerpark, Nieuw Vennep
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Kwaliteit 
Stichting Muziek in Huis staat garant voor hoge kwaliteit en effectiviteit. Er wordt uitsluitend 
gewerkt met op conservatoria geschoolde, streng geselecteerde musici. De stichting coacht 
hen voor de concerten in de zorgcentra op zaken als programmering en presentatie. 
Goed programmeren en presenteren vereist maatwerk en afstemming op de wensen, 
behoeften en mogelijkheden van het publiek. 

Omdat publieksgroepen in de loop der tijd wijzigen, houden we continu een vinger aan 
de pols via evaluaties. De concerten worden door zowel de ensembles als de zorgcentra 
geëvalueerd. Het aantal door de locaties ingevulde evaluaties ligt de afgelopen 3 jaar 
rond 43%. Het aantal door de ensembles ingevulde evaluaties toont een stijgende lijn 
van 37% in 2014, 57% een jaar later naar 63% in 2016. 

In 2016 vonden 638 concerten plaats. De kwaliteit van de concerten werd gemiddeld 
door de verschillende publiekscategorieën als ‘zeer goed’ beoordeeld. Dat kwaliteit telt, 
is duidelijk als we de kwaliteit afzetten tegen de mate waarin luisteraars genoten hebben. 
Dat gaat hand in hand.

2016 - Beoordeling kwaliteit van de uitvoeringen
onvoldoende (0,0%) - voldoende - goed - zeer goed - uitmuntend 
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1ste categorie: korte concentratiespanne, 
herkenbaarheid nodig

2de categorie: redelijke concentratiespanne, 
balans in herkenbare en onbekende werken

3de categorie: goede concentratiespanne,
avontuurlijke programmering

2016. Kwaliteit van de uitvoeringen (gegevens X-as)
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Kwaliteit van de uitvoeringen, 5-traps schaal: onvoldoende, voldoende t/m uitmuntend

Mechropa over het concert  
met The Guitar Connection op 
dinsdag 8 maart 2016: “Bijzonder 
i.v.m. uitreiking gevelbord... 
en dan de prachtige muziek, 
het was weer heel speciaal.  
De zaal is eigenlijk te klein voor 
het aantal bezoekers dat onze 
concerten wil bijwonen. Al met 
al weer een fantastische middag.”

Carla Bos en Wendy Rijken – 
harpduo over het concert in 
De Pol op zaterdag 24 december 
2016: “Wat is dit een leuk op-
treden geweest!  
Ze zeiden dat dit de perfecte 
voorbereiding was op Kerstmis. 
Een aantal mensen was in tranen 
van ontroering door verhaal  
en muziek.”

75e Muziek in Huis-concert Rodion Trio
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Overhead 
Op kantoor werken Nico de Gier en Tim van Motman, samen 1,45 fte. Kantoorprocessen 
zijn waar mogelijk geautomatiseerd en gedigitaliseerd. De twee medewerkers verzorgen:

•   de volledige productie van de circa 650 concerten per jaar, inclusief al het PR-materiaal 
voor ieder concert afzonderlijk - zoals affiches, programma’s, persberichten en  
evaluaties 

•   klantencontacten (overleg, overeenkomsten, bezoek concertlocaties e.d.)

•   contacten met de musici (inclusief selectie en training) 

•   coördinatie van vrijwilligers en interne onderzoeken op basis van evaluaties 

•   contacten met fondsen, donateurs, partners en gemeenten

•   content van de website en nieuwsbrieven

•   ontwerp en druk van ensemble- en locatieflyers en overig drukwerk

•   (financiële) administratie en verantwoording.

Daarnaast is er het bestuur en zijn vrijwilligers actief voor o.a. de kascommissie,  
concertbegeleiding, audities en workshops.

Thuiswonende ouderen
Stichting Muziek in Huis wil nog meer mensen bereiken die niet meer in staat zijn zelf 
naar culturele activiteiten te gaan. Speciale aandacht gaat uit naar thuiswonende  
kwetsbare ouderen. Daarbij is ook gekeken naar alternatieve modellen als aanvulling  
op de bestaande klassieke kamermuziekconcerten in de zorgcentra. 

Om naast de bewoners ook mensen van buiten de zorgcentra aan te trekken was het 
huidige netwerk van, en de goede samenwerking met de activiteitenbegeleiding niet 
meer afdoende. Stichting Muziek in Huis is in gesprek gegaan met de bestuurders/ 
directies van zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. Samen met hen hebben we 
antwoorden geformuleerd op de vragen ‘hoe wil een organisatie zich profileren?’ en  
‘op welke wijzen kunnen we met concerten bijdragen aan het welzijn van ouderen,  
intra- en extramuraal?’ èn hebben we de vraag gesteld ‘wat willen ouderen zelf?’

In dit kader is het project ‘Muziek in Huis meer naar Buiten’ gestart in januari 2016, 
met een grote informatieve mailing naar al onze zorglocaties. Gedurende het hele jaar 
zijn binnen dit project nieuwe plaquettes ‘Er zit muziek in dit huis’ feestelijk uitgereikt,  
waarbij met regelmaat ook wethouders aanwezig waren. 

De Rietvinck over het concert 
met DuoDyade op woensdag  
20 juli 2016: “Ondanks de warme 
dag hebben onze bewoners 
zeer genoten.”

Duo Pieternel en Yumi over  
het concert in Verpleeghuis  
Leythenrode op zaterdag 2 april 
2016: “Er hing een goede, com-
fortabele sfeer. We voelden ons 
zeer welkom. Alle praktische  
zaken waren in orde en goed 
over nagedacht. Diana, de coör-
dinator, was geweldig en de  
Lions Club en vrijwilligers heel 
vriendelijk ondersteunend.”

Anemoi over het concert in  
Ottho Heldringstraat op woensdag 
21 september 2016:  
“Superleuk concert met heel  
enthousiast publiek. We hebben 
veel plezier gehad, en het publiek 
zeer zeker ook. Werkt leuk, ons 
nieuwe programma Dansend 
door het Leven.”
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Het percentage openbare concerten is flink gestegen van 56% in voorgaande jaren naar 
71% in 2016. Een aantal locaties heeft noodgedwongen besloten concerten, vooral door 
gebrek aan ruimte. 

Met name door de overstap naar kleinschalig wonen is het gemiddeld aantal luisteraars 
in de periode 2007 – 2015 gedaald met circa 1,7% per jaar. In 2016 zien we ineens een 
stijging t.o.v. 2015 van 4,9%, waarmee we in één keer terug zijn op het niveau van 2012 
met gemiddeld 43 luisteraars per concert. Al met al mag gesteld worden dat deze stijging 
mede te danken is aan de inspanningen voor dit project.

In december 2016 wilde Stichting Muziek in Huis in samenwerking met Vivium Zorggroep 
en met praktische ondersteuning van ActiZ, de landelijke organisatie van zorgondernemers, 
een netwerkevent houden voor o.a. directieleden, leden Raden van Bestuur en wethouders. 
Dit evenement is uitgesteld omdat er meer tijd nodig is voor de voorbereiding.

De Marke – De Meenthoek over 
het concert met Trio Rodin op 
woensdag 26 oktober 2016:  
“Iedereen heeft weer bijzonder 
genoten van het concert.  
Wat een genot om te zien dat 
muziek zoveel losmaakt!” 

Plaquettes Er zit muziek in dit huis

Mei 2016 - De Gooi- en Eemlander
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De musici
Het belangrijkste werk van Stichting Muziek in Huis vindt uiteraard plaats op de podia van 
de zorgcentra en wordt verricht door onze musici. In 2016 traden 102 musici op voor de 
stichting, die samen 51 verschillende ensembles vormen. Een aantal musici treedt in 
meerdere ensembles op. Van de 51 ensembles zijn er 21 in 2016 gestart. Het gemiddeld 
aantal concerten per ensemble is gestegen van 11,7 in 2013 naar 14,9 in 2016. 

Bij de beoordeling van de concerten door de locaties en de ensembles zijn de vragen 
‘Hebben de bewoners genoten van het concert?’ resp. ‘Hoeveel voldoening gaf het op-
treden?’ cruciaal. De antwoorden op deze vragen zijn de optelsom van de diverse factoren 
die het succes van een concert bepalen. De uitkomsten zijn in belangrijke mate van  
invloed op de continuïteit, met name ook voor de individuele locaties en ensembles. 

Door het continu werken aan de hoogst mogelijke kwaliteit is de waardering van de  
concerten over de jaren verder gestegen. Onderstaande grafieken tonen de stijgingen  
en dalingen ten opzichte van de beoordelingen in 2014. 

Deze hoge beoordelingen door zowel de locaties als de musici zijn de beste reclame  
en waarborg voor de continuïteit van de concerten van Stichting Muziek in Huis. 

2016 - Hebben de bewoners genoten van het concert?
niet echt (0,0%) - redelijk veel - veel - heel veel - bijzonder veel
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Hebben de bewoners genoten van het concert?
Stijgingen en dalingen t.o.v. 2014 in aantal geëvalueerde concerten
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Hoeveel voldoening gaf het optreden de musici?
Stijgingen en dalingen t.o.v. 2014 in aantal geëvalueerde concerten
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2016 - Hoeveel voldoening gaf dit concert?
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Uitleg: als 100 concerten in 2014 de beoor-
deling ‘veel’ kregen voor de mate van genieten 
en 90 concerten ‘veel’ in 2015, staat er -10 
(negatief) bij ‘veel’ in 2015

Nij Dekama over het concert 
met De Thuiskomst op vrijdag 
15 april 2016: “Bewoners waren 
erg blij en enthousiast over 
jullie optreden. Erg mooie combi 
qua instrumenten. Bijzonder leuk 
dat het Friese volkslied werd 
gespeeld.”

Rodion Trio met Tim van Motman 
en vrijwilligers in De Zandzee
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Adviesrapportage Windesheim
Studenten van de Windesheim Hogeschool hebben in 2016 een onderzoek gedaan naar 
externe financieringsmogelijkheden, social media en het kostenberekeningssysteem 
van Stichting Muziek in Huis. In hun adviesrapportage zijn o.a. de volgende punten  
opgenomen, die ook – deels – al geconcretiseerd zijn.

Muziek in Huis is gestart met het werven van nalatenschappen, via:

•   een aparte pagina over nalatenschappen op de website

•   het plaatsen van de gegevens van de huisnotaris op de website 

•   het opstellen van een informatiefolder (volgt in 2017).

De donateurswerving is verbeterd door:

•   het aanpassen van de website 

•   het aanpassen van de tekst op alle flyers en programma’s 

•   werving onderaan de digitale nieuwsbrief, op social media en via actiepagina’s.

Muziek in Huis is actiever en consistenter geworden op social media, mede door:

•   ensembles/locaties te vragen meer van zich te laten zien, met name op Facebook

•   duidelijker de social media platformen te profileren op de website d.m.v. een  
aparte pagina (volgt in 2017) en op de ensembleflyers en programmablaadjes.

Locatieflyers
Sinds eind 2016 verzorgt 
Stichting Muziek in Huis 
op verzoek ook locatieflyers. 

Pianoduo Elvi en Xin over  
het concert in De Boeg op  
donderdag 20 oktober 2016: 
“Voorafgaand aan het concert 
vertelde de contactpersoon  
dat er niet veel mensen in hun 
huis echt van klassieke muziek 
houden. Het was daarom voor 
hun een aangename verassing 
dat ons programma zeer afwis-
selend en zeker niet alleen  
klassiek was.” 

Rembrandt Strijkkwartet over 
het concert in Nij Mariënacker 
op donderdag 6 oktober 2016: 
“Na afloop nam een van de  
bewoners publiekelijk het 
woord om ons te bedanken 
voor de avond. Een verleden 
als dirigent maakte voor hem 
deze avond tot een heel mooie 
belevenis vertelde hij.”

Sterrenlanden over het concert 
met het Vivezza Trio op donder-
dag 24 maart 2016: “Het was 
een zeer mooie en aangename 
ervaring, voor ons als mede-
werkers maar zeer zeker ook 
voor onze bewoners.”
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Bredere financiering
De prijs van de concerten is laag, afgestemd op de beschikbare budgetten bij de activi-
teitenbegeleiding. De stichting werkt sinds 2002 met meerjarige contracten en een  
éénduidig kortingsbeleid. Een aantal factoren bepaalt het percentage korting, zoals de 
looptijd en het aantal concerten dat wordt afgenomen. Het stelsel draagt bij aan de  
betaalbaarheid van de concerten, een goede binding met de huizen en de continuïteit 
van de stichting. Maar door dit stelsel zijn de concerten niet kostendekkend en moet 
ook externe financiering gezocht worden. Daarom streeft Stichting Muziek in Huis naar 
een uitbreiding van het aantal donateurs. Ook is verder geïnvesteerd in contacten met 
fondsen, steunstichtingen en serviceclubs.

Vrienden van Muziek in Huis 
Stichting Muziek in Huis heeft de ANBI-status. Daardoor is belastingaftrek voor  
(eenmalige) donaties mogelijk, zij het met een minimum drempel en plafond.  
Giften zijn namelijk aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van  
iemands verzamelinkomen, tot maximaal 10% van het verzamelinkomen. 

Het fiscale voordeel voor mensen die onder de 1% doneren aan goede doelen is zonder 
een overeenkomst in geld nihil. Zo’n overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 
5 jaar door een eenvoudig formulier van de belastingdienst in te vullen en maakt de 
giften 100% - tot 2018 zelfs nog 125% - aftrekbaar. Juist voor de ‘kleine’ donateurs is 
er dus een goede reden om over te stappen naar een overeenkomst in geld.  

Voordeel voor Stichting Muziek in Huis is uiteraard de continuïteit van de donaties.  
Dit is in 2016 succesvol gecommuniceerd naar alle donateurs.

In 2016 is € 50.303 aan giften ontvangen. Dat is € 1.008 meer dan in we in 2015  
aan giften mochten ontvangen.

Trio Tango Extremo over het 
concert in Marente locatie  
Bernardus op maandag 28 
maart 2016: “Er gingen zelfs  
een aantal mensen de dans-
vloer op! Was een bijzondere  
Tweede Paasdag!”

Naarderheem over het concert  
met Ingrid Nugteren en Heleen 
Vegter op dinsdag 2 februari 
2016: “Het was een geslaagde 
avond mede doordat het nieuwe 
bord werd uitgereikt en onze  
directeur er bij was en zag hoe 
waardevol deze avonden zijn.”

Foto links: Donatie Inergy
Foto rechts: Donatie Schiedmayer vleugel, 

Pianorestaurateur Bart Houtgraaf en Haarlem Pianotrio
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Vrijwilligerswerk
Om luisteraars ongestoord te laten genieten en onze kwalitatief hoogstaande ensembles 
tot hun recht te laten komen stelt Stichting Muziek in Huis duidelijke randvoorwaarden. 
De belangrijkste randvoorwaarde is het ontbreken van omgevingsruis, zowel auditief  
als visueel. 

In 2010 is een aanvang gemaakt met de concertbegeleiding. Vrijwilligers bezochten de 
concerten en verrichtten hand-en-spandiensten op vaste locaties. Maar afspraken met 
de locaties en evaluaties verliepen (en verlopen) via kantoor. De concertbegeleiders 
hadden geen echt mandaat: ze waren gast in een zorgcentrum. De concertbegeleider 
had daarnaast alleen contact met de werkvloer, en dat zijn vaak weer andere mensen 
dan de personen waarmee het kantoor contact heeft. Onze concertbegeleiders werden 
door het personeel regelmatig als ‘pottenkijkers’ ervaren. 

Eind 2016 is deze functie dan ook wat betreft de inhoud beëindigd. Die controlerende 
taak ligt nu meer bij de musici en de directeur. Daarvoor in de plaats is de functie  
gekomen van begeleider van jubilea als vertegenwoordiger van de stichting. We hebben 
regelmatig locaties die een 10de, 25ste, 40ste, 50ste, 75ste, 100ste, 150ste en zelfs 
200ste of 250ste concert hebben. Hetzelfde geldt voor de ensembles. Dat zijn momenten 
die we allemaal gaan vieren tijdens de concerten. Alle locaties en alle ensembles worden 
zo met enige regelmaat extra in het zonnetje gezet!

Bestuursleden
Het bestuur bestaat uit:

Frank Verschoor,  zorgmanager
voorzitter  

Mirsa Adami,  pianist
secretaris

Nienke Stel,  econoom, accountant
penningmeester

Lonneke Mertens,  marketeer/strateeg
algemeen lid

Huib Ramaer,  musicoloog
algemeen lid

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. De bestuursleden  
hebben geen (neven)functies die zouden kunnen leiden  
tot belangenverstrengeling.

Veluvine over het concert met 
het Quatrìola Ensemble op 
woensdag 5 oktober 2016:  
“Een programma van iets minder 
dan een uur voldeed uitstekend. 
Mooi programma met niet te 
lange stukken, veel afwisseling. 
De bewoners van de huizen en 
hun begeleiders waren weer  
erg enthousiast.”

Foto links: Trio Rodin bij Mechropa, Den Haag
Foto rechts: The Guitar Connection in 

Vita-Wijkcentrum Pluspunt, Amstelveen
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Op naar het 10.000ste concert medio 2018. 
Maakt u het mede mogelijk?

1999-2016
8911 concerten

442 locaties
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Balans, begrotingen en jaarcijfers

Toelichting
De begroting 2017 is gebaseerd op de kosten van alleen de reguliere activiteiten van de 
stichting en een voorzichtige raming van 650 concerten in 2017.  

Voor het rapport inzake jaarstukken 2016 en accountantsverklaring zie  
www.muziekinhuis.nl/wp-content/uploads/Jaarrekening-2016.pdf

Balans per 31 december 2016 (bedragen in euro’s)

ACTIVA PASSIVA

Materiële vaste activa: Eigen Vermogen 32.863

Instrumenten, inventaris, vervoermiddelen 20.510 Onderhandse lening 500

Financiële vaste activa 1.412 Crediteuren -

Vorderingen en overlopende activa 6.767 Belastingen en premies sociale  
verzekeringen

-

Liquide middelen 71.803 Overige schulden en overlopende passiva 67.129

Totaal activa 100.492  Totaal passiva 100.492

Rekening van Baten & Lasten 2016 Begroting 2016 Begroting 2017

650 concerten 650 concerten

Uitkoopsommen 235.393  234.039  243.230  

Subsidies en giften 65.303  54.624  49.133  

Totaal baten 300.696  288.663  292.363

Personeelskosten -228.159  -224.834  -227.083  

Afschrijvingen -6.510  -5.400  -5.400  

Huisvestingskosten -7.129  -7.098  -7.180  

Verkoopkosten -10.504  -4.950  -8.000  

Vervoerskosten -28.588  -29.786  -28.600  

Kantoorkosten -10.045  -11.855  -10.200  

Algemene kosten -9.501  -4.740  -5.900  

Totaal lasten -300.436  -288.663  -292.363

Bedrijfsresultaat 260  0  0

Financiële baten en lasten 413     

Resultaat voor belastingen 673     

Belastingen -134     

Overige reserves  539     

     

Bestuurs-, kas- en juryleden zijn onafhankelijk 
en onbezoldigd. 

http://www.muziekinhuis.nl/wp-content/uploads/Jaarrekening-2016.pdf



