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Voorwoord
Beste lezer,
Bij deze willen we u graag op de hoogte stellen van de resultaten en hoogtepunten van het
afgelopen jaar voor de stichting Music & Memory NL. Dit verslag zal ook onze strategie en doelen
voor 2016 kenbaar maken.
Het is aangetoond dat muziek mensen met dementie op ongelooflijk krachtige manieren raakt. Het
luisteren en spelen van muziek kan kwaliteit kan leven terug brengen en interactie
vergemakkelijken. Dit stelt mensen weer in staat om te communiceren en gevoelens te uiten.
Communicatie helpt uiteindelijk ook weer om goed voor patiënten te kunnen zorgen.
Music & Memory Nederland
Music & Memory NL is een non-profitorganisatie die de kwaliteit van leven voor zorgafhankelijke
ouderen wil vergroten door middel van gepersonaliseerde muziek en andere digitale technieken.
Wij beogen door het bieden van trainingen en door het creëren van een netwerk van
gecertificeerde zorginstellingen, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, hospices, gepersonaliseerde
therapeutische muziek tot een basiselement binnen de zorg te maken.
Music & Memory Certificering
Music & Memory gecertificeerde instellingen hebben een officiële training gevolgd en zijn bezig
met de implementatie van een iPod project of hebben een lopend project.
2015 markeert voor Music & Memory Nederland het officiële begin. Wij hebben ons op 7 april
2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Na de inschrijving zijn we ook aan de slag gegaan
om de ANBI status te verwerven. Wegens een kleine fout van onze notaris duurde de ANBI
aanvraag langer dan verwacht en hebben we in het najaar officieel de ANBI status gekregen van de
Belastingdienst.
In ons eerste jaar hebben we ons gericht op de meest basale organisatorische bezigheden. Er
waren in 2015 nog geen doelen voor de te behalen inkomsten en aantal bereikte bewoners. Eind
2015 zijn er wel doelen voor het eerste kwartaal van 2016 geformuleerd.

Activiteiten
In 2015 zijn er via Music & Memory NL 4 locaties van zorginstellingen gecertificeerd voor het
implementeren van iPod gepersonaliseerde muziek projecten.
Via onze moeder organisatie in de VS zijn er ook 16 instellingen in Quebec, Canada door Music &
Memory NL getraind.
In eerste jaar zijn we bezig geweest met het uitbouwen van ons netwerk en het aanstellen van een
Comité van Aanbeveling. Music & Memory is er trots op dat de volgende mensen het Comité van
Aanbeveling vertegenwoordigen:


Mellouki Cadat, Senior sociale zorg Movisie, Utrecht



Rose-Marie Dröes, Hoogleraar dementie VUMC, Amsterdam



Arthur Jaschke, Onafhankelijk onderzoeker klinische Neuropsychologie, VU Amsterdam



Erik Scherder, Hoogleraar Klinische Neuropsychologie , VU Amsterdam



Marijke Vos, Voorzitter Deltaplan Dementie, Amsterdam



Annemiek Vink, Docent & Onderzoeker ArtEZ Conservatorium, Enschede



Sytse Zuidema, Hoogleraar ouderengeneeskunde UMC Groningen

Officiële start
Op 27 oktober hadden wij onze officiële start waarbij wij aan het grote publiek bekend hebben
gemaakt wat onze missie is. De start bestond uit de vertoning van Alive Inside en een presentatie van
Manon Bruinsma. We hadden de hulp ingeroepen van een bekende Nederlander (Marga Bult,
ambassadeur van de Alzheimer Stichting) om mee te helpen met de promotie en samen met Manon
de presentatie te verzorgen.

Het evenement heeft ons enorm geholpen de werkprocessen en communicatie de
professionaliseren. We werden hierbij geholpen door een communicatie specialist die veel van haar
tijd heeft gedoneerd. Het evenement was een groot succes en heeft veel nieuwe contacten
gegenereerd.

Publiciteit
Halverwege 2015 zijn we er in geslaagd een volledige website op te starten
(http://www.musicandmemory.nl)
Manon Bruinsma is in 2015 onder andere bij Omroep Max te zien geweest. Eind vorig jaar heeft
StudieArena een blogpost over Music & Memory gepubliceerd. Daarnaast hebben we een bijdrage
geleverd aan het congres Moderne Dementiezorg en aan de BUMA Classical Convention in december
2015.
Music & Memory NL publiceerde in samenwerking met een communicatie adviseur in 2015 twee
nieuwsbrieven.
Een grafisch ontwerper heeft ons geholpen met het ontwerp van de Music & Memory NL folder, vlag
en twee staande banners voor de promotie tijdens congressen.

Externe contacten
In totaal zijn er in 2015 contacten geweest met 185 organisaties. Hiervan zijn het merendeel
zorginstellingen waarbij er interesse is getoond in het uitrollen en starten van Music & Memory iPod
projecten.
Daarnaast hebben we contact met organisaties die ook met muziek in de zorg bezig zijn en natuurlijk
met brancheorganisaties. Er is overleg geweest met Alzheimer Nederland, en er zijn goede contacten
met Deltaplan Dementie.

Interne organisatie
Music & Memory NL bestaat hoofdzakelijk uit vrijwilligers die tijd doneren. Er zijn drie bestuursleden
die ook een flink deel van hun tijd doneren.
Het bestuur bestaat uit: Manon Bruinsma: Voorzitter,Barbara Wessel: Secretaris Thijs Mullink:
Penningmeester. Er is in 2015 vacatiegeld uitgekeerd aan de bestuursleden.
Er zijn geen medewerkers met een vast dienstverband en er zijn ook geen freelancers ingehuurd.
Het bestuur van Music & Memory NL heeft op openbare plekken vergaderd, en er zijn geen kosten
gemaakt voor huisvesting.
In 2015 zijn we kosteloos geholpen door een communicatie adviseur en een grafisch ontwerper.
Er is een CRM systeem in gebruik genomen om klantencontacten te organiseren.

Financiën
Resultatenrekening

2015

Inkomsten trainingen
Inkomsten donaties
Speciale donaties
Af: fee MMNY

11.306
1.220
2.450
-1.879

Bruto resultaat

13.097

Kosten trainingen
Kosten publiciteit
Kosten bestuur
Kosten vrijwilligers
Uitgaven t.b.v. speciale donaties
Kantoorkosten
Overige uitgaven
Totaal uitgaven

2.355
1.474
4.800
400
2.016
364
404
11.813

Resultaat

1.284

Balans per 31-12-2015
Eigen Vermogen

1.284

Triodos
bank

5.262 Nog te betalen kosten

3.979

totaal activa

5.262 totaal passiva

5.262

Conclusies & Aanbevelingen
Algemeen
In 2015 is Music & Memory NL op de kaart gezet en een begin gemaakt met de uitvoering van de
doelstellingen van de stichting. Er is een start gemaakt met het vormen van een netwerk van
personen en instellingen. Vrijwilligers en zorgmedewerkers vanaf de werkvloer vonden hun weg naar
de website en de stichting. Er ligt een goede basis hebben om in 2016 meer bewoners van
zorginstellingen toegang te geven tot hun eigen persoonlijke muziek en zo de kwaliteit van leven te
verbeteren.
Aanbeveling contact zorginstellingen
Praktisch gezien zijn de gesprekken met zorginstellingen die interesse hebben getoond in een Music
& Memory iPod project langer dan verwacht. De besluitvormingsprocessen in een zorginstelling
nemen gemiddeld 4 maanden in beslag. Wanneer hoger management het initiatief neemt gaat de
besluitvorming sneller. Dit pleit ervoor in 2016 via grotere koepelorganisaties of regionale netwerken
Music & Memory te introduceren.
Doelen
Eind 2015 zijn er doelen geformuleerd voor het eerste kwartaal van 2016:






12 locaties getraind
1 contact bij een grote verzekeraar
2 fonds aanvragen gedaan
4 optredens in de media
1 sponsor grote dan 5000 euro.

Hoe gaan we dit bereiken?
Eind 2015 was er 1 Ambassadeur (vrijwilliger) 2,5 dag per week bezig om Music & memory onder de
aandacht te brengen bij Zorginstellingen. Bestuursleden besteden in 2016 gezamenlijk 5 dagen per
week aan stichtingswerk. Vrijwilligers worden betrokken bij fondsenwerving, communicatie en
produktontwikkeling (aanbod voor mantelzorgers en muziektherapeuten).

