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Voorwoord 
 

Plezier in het leven van mensen, dat is wat Stichting De Vrolijke Noot al meer dan 10 jaar doet. 
Tijdens de muziekuitvoeringen in zorginstellingen worden mensen die er niet meer zelfstandig op uit 
kunnen, uitgenodigd om mee te doen, mee te zingen en te bewegen. Als raad van toezicht volgen we 
de activiteiten van Stichting De Vrolijke Noot met veel belangstelling. We zien dat de vraag naar 
optredens door Stichting De Vrolijke Noot toeneemt. De financiering en organisatie vragen veel 
aandacht van de directeur-bestuurder. 
Wij hebben veel waardering voor enorme toewijding waarmee zij en met haar de vele vrijwilligers 
zich inzetten om de activiteiten te plannen, organiseren en uit te voeren. 
In het jaarverslag 2017 doet de directeur-bestuurder Mariska Pool verslag van de activiteiten en 
resultaten van Stichting De Vrolijke Noot. De raad van toezicht verklaart dat het een getrouwe 
weergave geeft van het geen Stichting De Vrolijke Noot in 2017 heeft gerealiseerd. 

 
Liesbeth Hörmann 
Voorzitter raad van toezicht 
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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 mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking en voor 
ouderen met dementie die woonachtig zijn in een zorginstelling. Luisteren naar live muziek geeft een 
bijzondere beleving, het roept emoties op en brengt mensen in contact en nodigt mensen 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. 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 

Optredens in 2017 
In 2017 verzorgden we in totaal maar liefst 79 optredens. Dit waren niet alleen optredens in 
zorginstellingen, maar ook optredens tijdens herdenkingsdiensten en een optreden voor een benefits 
dinner concert van Mean Well. 
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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. 
In samenwerking met van den Berg Greenhouse uit Noordwijkerhout is er een bloemworkshop 
gegeven waarvan een gedeelte van de opbrengst naar de Stichting ging. 

 
Wij danken een ieder voor hun vertrouwen en financiële bijdrage: 
Fundashon Bon Kousa 
Hardzout 
Peacock Foundation 
Redevco 

Le Grand Cru 
Rotary Club Heemstede 
Hofjes Codde en van Beresteyn 
Geerlings Dahliatuin 
Lionsclub Aalsmeer 
Meanwell 
Oranjefonds 
ABN AMRO NV 
Particuliere giften 
Anonieme donateurs 

 

Support van serviceclubs 
Het afgelopen jaar heeft de Stichting veel presentaties, vaak vergezeld van een muzikale 
demonstratie verzorgd. 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 Lions Club Aalsmeer. 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 
2017 – Elf Jaar De Vrolijke Noot, toenemende bekendheid en meer optredens 
In alle opzichten was 2017 een mooi jaar. We vierden het einde van ons tienjarig jubileum met 
optreden in Geerlings Dahliatuin. We merken aan aanvragen en reacties dat onze bekendheid 
toeneemt en dat het aantal optredens stijgende is. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. 

 
Ook bedrijven weten ons steeds beter te vinden voor een optreden tijdens een bijeenkomst of door 
sponsoring van optredens in zorginstellingen. In onze nieuwsbrief leest u een samenvatting van de 
activiteiten in het afgelopen jaar. Het dekt lang niet alles; volg ons daarom ook op Facebook met up- 
to-date informatie. 

 
Ook nieuw is het formaat van onze nieuwsbrief. We zijn overgeschakeld van een PDF versie naar 
Mailchimp zodat u het direct in uw email kunt lezen, ook op uw mobiel. Dat maakt het een stuk 
makkelijker voor iedereen. 

 
 
 

Afsluiting 10 jaar Stichting De Vrolijke Noot – Feest voor vrijwilligers, relaties en geïnteresseerden 
Op 1 oktober werden alle vrijwilligers, relaties en geïnteresseerden uitgenodigd in de Dahliatuin van 
de familie Geerlings in Heemstede. Het was een groot succes, mede door de bloemrijke omgeving 
(we mochten zelf de dahlia’s plukken). Nadat het Spaarnekwartet een aantal jazznummers had 
gespeeld, speelden Erica de Ridder (dwarsfluit) en Mariska Pool (harp) enkele duetten; er werd zelfs 
gedanst. Iedereen was enthousiast over deze middag en we mochten zelfs enkele 
donatietoezeggingen ontvangen. 

 
Co-financiering 
Wij ontvingen co-financiering voor onze optredens in zorginstellingen van het VSBfonds, de JC 
Ruigrok Stichting, de Bavo Stichting, de Peacock Foundation, de Edwin van der Sar Foundation, het 
Hofje Codde en van Beresteijn, de Stichting Pape fonds, de Stichting Anslo, de Redevco Foundation 
en het Fonds Sluyterman van Loo. 

 

Wij zijn alle co-financiers bijzonder erkentelijk voor het vertrouwen dat zij in onze stichting hebben. 
We kunnen dit werk niet doen zonder hen. 
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Bedankt vrijwilligers! 
Naast de co-financiers zijn ook vrijwilligers onmisbaar. Stichting De Vrolijke Noot functioneert alleen 
met de inzet van vele vrijwilligers: musici, fotografen, administratie, organisatie van concerten, PR, 
onderhoud website. Er komt altijd meer kijken bij het regelen van optredens dan op het eerste 
gezicht lijkt en voor de buitenwereld zichtbaar is. 

 

Met onze jongste vrijwilligers keken we naar Walt Disney Fantasia 2000 met muziek van Ottorino 
Resphigi en Beethoven 5. Daarna speelden we spelletjes en maakten we puzzels. Wat een leuke 
middag! 

 
Alle vrijwilligers, hartelijk bedankt voor jullie inzet! De stichting wil een speciaal woord van dank 
richten aan Hans de Boer (gitarist), Jan Kraaijvanger (pianospel) en Els Kraaijvanger (manusje van 
alles), Jette Gispen (fotografie), Nora Vellinga (administratie en organisatorische zaken) enRob 
Brakel geluid en beeld materiaal. 

 
Vrijwilligers halen geld op voor vrijwilligers 
1. Rotary Club Heemstede schenkt gift aan Stichting De Vrolijke Noot 
Op 3 september organiseerde Rotary Heemstede een openluchtbioscoop voor onder meer onze 
stichting. ’s Middags werd de film Sing gedraaid voor kinderen en ’s avonds werd de film Lalaland 
vertoond voor volwassenen. 

 
De stichting verzorgde voor aanvang van de films muziek. Vrijwilliger Hans de Boer speelde op zijn 
gitaar een duet met Mariska Pool op harp. Quinten van der Zanden trad solo op met zijn harp en 
Anne de Winter zong met heldere stem ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij. 

 

Het was de eerste keer dat Rotary Club Heemstede een open luchtbioscoop organiseerde en het was 
een groot succes. In november nam Corianne Moor, als lid van de raad van toezicht, namens de 
stichting een cheque van 2.500 euro in ontvangst. Via deze weg willen wij Rotary Club Heemstede 
nogmaals danken voor hun inzet! 

 
2. ABN AMRO Hollands Midden loopt Leidsche Singelloop 
De hardlopers van ABN AMRO Hollands Midden verzamelden maar liefst 750 euro door mee te doen 
aan de Leidsche Singelloop. Wat een mooi bedrag! Heel hartelijk bedankt hier voor. 
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3. Salon de Musique door Lionsclub Aalsmeer 
Dit jaar organiseerde de Lionsclub in Aalsmeer wederom de Salon de Musique. Met de opbrengst 
organiseert de Lionsclub Aalsmeer samen met de Stichting De Vrolijke Noot huiskamerconcerten 
voor ouderen in zorginstellingen in Aalsmeer. 

 
Eind januari trad ‘De Vrolijke Noot’ op in het Kloosterhof en ook hier werd mede door de 
kleinschaligheid en het directe contact met de muzikanten het concert door de bewoners bijzonder 
gewaardeerd. 

 
 
 

 

Lange Leve de Muziek show 
Samen met Iris Kroes trad Faye Bos, leerling van Muziekpraktijk Pool en vrijwilligster bij Stichting De 
Vrolijke Noot, zaterdagavond 11 november op in het programma "Lang Leve De Muziek show". 
Mariska heeft beide harpisten begeleid op weg naar dit televisieoptreden. 

 
Per 1 december is Iris Kroes officieel ambassadeur van Stichting De Vrolijke Noot geworden 

 
Bedrijven helpen Stichting De Vrolijke Noot 
1. Hardzout maakt Introductiefilm 
In oktober is een introductiefilm van Stichting De Vrolijke Noot gemaakt. In deze film geeft Mariska 
Pool uitleg over de activiteiten van de stichting. De bekende hersenonderzoeker Prof. Dr. Dick Swaab 
licht in het filmpje het positieve effect van muziek op de hersenen toe: contact leren maken, 
verbeterde stemming, betere kwaliteit van leven, betere uitkomst geheugentesten.Het filmpje is 
gemaakt door Hardzout. Joan Brouwers verzorgde de Engelse ondertiteling. 

 
2. Fundashon Bon Kousa mede sponsor DVD’s 
Fundashon Bon Kousa mede-sponsorde het opnemen en drukken van DVD’s. Deze DVD’s laten we na 
een optreden achter bij de zorginstelling, zodat de toehoorders kunnen nagenieten van de mooie 
muziek. 

 

3. Mean Well sponsort optredens in Amstelveen 
Mean Well is een bedrijf uit Taiwan met het Europese hoofdkantoor in Amstelveen. Dit jaar bestond 
Mean Well 35 jaar en dat werd groots gevierd met onder meer een benefits dinner concert in Studio 
Aalsmeer. Mean Well ondersteunt goede doelen in Amstelveen en omgeving. 
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Tijdens het benefits dinner concert gaven de jonge vrijwilligers Rosanne van Echteld, Kimja de Jong 
en Mare Snijder op viool, Beau Snijder op trompet en Daniel de Putter op accordeon optredens. Aan 
het eind van de avond speelden Erica de Ridder (dwarsfluit) en Mariska Pool (harp) nog enkele 
composities voor fluit en harp. 

 
De toehoorders waren erg enthousiast en Mean Well overhandigde aan Mariska Pool een cheque 
van 3.000 euro voor optreden in zorginstellingen in Amstelveen in de komende vijf jaar. 

 
 

Mariska speelt voor paarden 
Dat was wel een heel speciaal optreden. Mariska verzorgde een zeer bijzonder "verwenconcert" voor 
de paarden van Stichting Manege De Zonneruiters in Bosch en Vaart. Getuige de interactie konden 
de paarden het optreden best waarderen. Een paardenkoor lijkt er echter nog niet in te zitten. 

 
 
 

 

 
 

Omvorming van bestuursmodel naar Raad van Toezicht-model 
In de 10 jaar van haar bestaan is Stichting De Vrolijke Noot gegroeid: in het aantal en soort 
activiteiten en als logisch gevolg daarvan ook in de organisatie. 

 
Dit heeft er toe geleid dat de structuur is getransformeerd van bestuursmodel naar raad van 
toezichtmodel. Vanaf 2017 maken de leden van het bestuur van Stichting De Vrolijke Noot deel uit 
van de raad van toezicht en is Mariska Pool de directeur/bestuurder. 

 

Stichting De Vrolijke Noot loopt hiermee tevens vooruit op de nieuw te verwachten wet Bestuur en 
Toezicht bij verenigingen en stichtingen. 
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Financieel overzicht 2017* 

Het boekjaar 2017 heeft Stichting De Vrolijke Noot met een positief resultaat afgesloten. 
Het overzicht van baten en lasten ziet er als volgt uit. 

 

2017 2016 

Baten 

- baten van  organisaties zonder winststreven 50.985 40.331 

- baten van particulieren    8.624 4.133 

som van de geworven baten  59.609 44.464 

- baten als  tegenprestatie voor de levering van diensten 3.469 4.850 

- overige baten   625 141  

som van de baten 63.703 49.455 

Lasten 

Besteed aan doelstelling 47.925 38.976 

Wervingskosten - - 

Kosten beheer en administratie   - -  

som van de lasten 47.925 38.976 

Saldo vóór financiële baten en lasten 15.778 10.479 

Saldo financiële baten en lasten -121 -116 

Saldo van baten en lasten   15.657 10.363  

 

Resultaatbestemming (toevoeging aan): 
- dotatie bestemmingsreserves 10.589 3.288 

- onttrekking bestemmingsreserves -6.834 - 

 
- dotatie bestemmingsfondsen 21.685 8.000 

- onttrekking bestemmingsfondsen   -9.783 -925  

Saldo van baten en lasten   15.657 10.363  

 

De baten van organisaties zonder winststreven bevatten ook ontvangen gelden die betrekking 
hebben op 2018. In de baten van particulieren is een nalatenschap opgenomen. 

 

* De volledige jaarrekening is opvraagbaar. 
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Speellijst overzicht 2017 
17-01-2017 Muziekteam Meerwende Badhoevedorp 

18-01-2017 Muziekteam Cordaan Gerrie Knetemanlaan 
24-01-2017 Muziekteam Meerwende Badhoevedorp 

25-01-2017 Muziekteam Cordaan Gerrie Knetemanlaan 

31-01-2017 Muziekteam Meerwende Badhoevedorp 

01-02-2017 Muziekteam Cordaan Gerrie Knetemanlaan 

07-02-2017 Kloosterhof Aalsmeer gesponsord door Lions Club Aalsmeer 

09-02-2017 Muziekteam Janskliniek Haarlem 

14-02-2017 PF Bella Musica Nieuw Overbos ism de Peacock Foundation 

16-02-2017 Muziekteam Janskliniek 

28-02-2017 PF Bella Musica Klein België ism de Peacock Foundation 
02-03-2017 Muziekteam Janskliniek Haarlem 

07-03-2017 PF Bella Musica Meerhoeve ism de Peacock Foundation 

09-03-2017 Muziekteam Marente Bernardus Sassenheim 

10-03-2017 NL Doet Rozenholm Aalsmeer 

14-03-2017 Herdenking Hof van Sloten Amsterdam 
16-03-2017 Muziekteam Marente Bernardus Sassenheim 

21-03-2017 Muziekteam Rozenholm Aalsmeer 

23-03-2017 Muziekteam Marente Bernardus Sassenheim 

24-03-2017 PF Bella Musica De Blinkert ism de Peacock Foundation 

28-03-2017 Muziekteam Rozenholm Aalsmeer 

29-03-2017 PF Swing it oud Schalkweide ism de Peacock Foundation 
30-03-2017 PF Bella Musica Houttuinen Haarlem ism de Peacock Foundation 

04-04-2017 Muziekteam Rozenholm Aalsmeer 

06-04-2017 Muziekteam Ons Tweede thuis Hoofddorp 

13-04-2017 Muziekteam Ons Tweede thuis Hoofddorp 

19-04-2017 PF Swing it oud Bosbeek samen met Peacock Foundation 

20-04-2017 Muziekteam Ons Tweede thuis Hoofddorp 

09-05-2017 Muziekteam Nieuw Vredenburg Amsterdam 

10-05-2017 Muziekteam Omring Nicolaas in Lutjebroek 

17-05-2017 Muziekteam Omring Nicolaas in Lutjebroek 

23-05-2017 Muziekteam Nieuw Vredenburg Amsterdam 

24-05-2017 Muziekteam Omring Nicolaas in Lutjebroek 

30-05-2017 Muziekteam Nieuw Vredenburg Amsterdam 

31-05-2017 Koffieconcert Bornholm Bella Musica 

07-06-2017 Swing it oud Vivium Torendael 

08-06-2017 Muziekteam de Rijp Bloemendaal 

13-06-2017 Muziekteam Nieuw Vredenburg Amsterdam 
15-06-2017 Muziekteam de Rijp Bloemendaal 

21-06-2017 PF Swing it oud Nieuw Delftweide ism de Peacock Foundation 

22-06-2017 Muziekteam de Rijp Bloemendaal 

24-06-2017 Vrijwilligers dag Stichting De Vrolijke Noot 

30-06-2017 Muziekteam Marente Berkhout Lisse 
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04-07-2017 Herdenking Hof van Sloten Amsterdam 

05-07-2017 PF Swing it oud Meerwende Badhoevedorp ism de Peacock Foundation 

07-07-2017 Muziekteam Marente Berkhout Lisse 
12-07-2017 Muziekteam Marente Berkhout Lisse 

03-09-2017 Rotary evenement Openlucht bioscoop 

01-10-2018 Dahliatuin Geerlings. 

03-10-2017 Muziekteam de Wilbert Katwijk 

04-10-2017 Muziekteam Bornholm 

05-10-2017 Muziekteam Overspaarne Haarlem 
05-10-2017 Jubileum Brokking en Bokslag 

10-10-2017 Muziekteam de Wilbert Katwijk 

11-10-2017 Muziekteam Bornholm 

12-10-2017 Rotary Velsen Zuid 

12-10-2017 Muziekteam Overspaarne Haarlem 

13-10-2017 Janskliniek 
17-10-2017 Muziekteam de Wilbert Katwijk 

31-10-2017 Muziekteam Vivium Torendael 

01-11-2017 Harp revisie project Janskliniek 

02-11-2017 Harp revisie project Janskliniek 

07-11-2017 Muziekteam Vivium Torendael 

07-11-2017 Herdenking Hof van Sloten Amsterdam 

14-11-2017 Muziekteam Vivium Torendael 

14-11-2017 Rotary Heemstede uitreiking cheque 
15-11-2017 Heemstede herdenkt 

15-11-2017 Herdenking Riekerhof 

19-11-2017 Heemhaven 

22-11-2017 Meanwell Amstelveen 

23-11-2017 Overspaarne Bella musica 

28-11-2017 Herdenking Nieuw Vredenburg 
29-11-2017 Janskliniek Sint concert 

07-12-2017 Muziekteam Zebra Zorgboerderij prijswinnaar facebook 

10-12-2017 PF Swing it oud De Blinkert ism de Peacock Foundation 

12-12-2017 PF Swing it oud Rozenholm Aalsmeer ism de Peacock Foundation 

13-12-2017 PF Swing it oud Jacob in de Hout ism de Peacock Foundation 

14-12-2017 Koffieconcert Bornholm 

17-12-2017 Zonta Kerstconcert 

19-12-2017 Presentatie Scholenproject Amsterdam 

22-12-2017 Janskliniek kerstconcert 

24-12-2017 Zorgvlied 

 


