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1.    Inleiding 
In januari 2019 zijn we als stichting Muziek, Dans & Musical van start gegaan. Stars On Stage 
stopte per 1 januari 2019, waardoor het volledige muziek-, dans- en musicalaanbod binnen Vught 
dreigde te stoppen. Op zeer korte termijn moest er een en ander geregeld worden, zoals het 
realiseren van een beleidsplan, een stichting vormen zodat we naar de notaris konden om dit ook 
te verwezenlijken, een bestuur moest worden geformeerd, nieuwe contracten met muziek-, 
dans-  en musicaldocenten moesten worden opgesteld en vele andere zaken moesten worden 
geregeld op korte termijn.  

 
Dit betekende een nogal roerige start van Stichting MDM Vught. Alle docenten zouden nu als 
ZZP-ers voor MDM gaan werken. Er werden twee coördinatoren aangesteld, te weten de heer 
Alphons van Stenis voor de afdeling Muziek en mevrouw Nathalie van Bijnen voor de afdelingen 
Dans en Musical.  
Alle leerlingen moest zich opnieuw inschrijven en de docenten kregen allemaal nieuwe 
contracten.  

 
De interne en externe communicatie moest direct goed lopen, er werd een nieuwe website 
gemaakt, de MDM-huisstijl werd een feit, en de stichting had een goede locatie nodig om de 
lessen te kunnen geven. Theater de Speeldoos stond nogal onder druk binnen de Gemeente 
Vught en er waren en zijn nog steeds veel onzekerheden om een en ander succesvol te kunnen 
(blijven) realiseren.   

 
De Gemeente Vught draagt de stichting een warm hart toe, dat is zeker. Helaas is de subsidie 
dermate laag ingezet dat we het met het zeer beperkte budget moesten zien te rooien. Dat 
betekende dat vrijwilligers heel veel werkzaamheden moesten doen die voorheen door betaalde 
krachten gedaan werden en dat leverde nogal druk op voor de stichting. Met name de incasso’s 
leverden in de opstartfase veel problemen op. Enerzijds omdat stichting MDM haar website niet 
helemaal up-to-date had en anderzijds omdat de inschrijvingen niet geheel goed geregistreerd 
werden  en het aanleveren van incassobatches aan de bank in het begin niet vlekkeloos verliep. 

 
De muziekdocenten waren al gewend om als ZZP-er te werken, maar de dans- en 
musicaldocenten konden niet meer terugvallen op krachten die zaken voor hen regelden. 
Bovendien was de salariëring van de diverse docenten zo divers dat daar ook meer uniformiteit 
in moest komen.  
Het eerste half jaar is op zijn zachtst gezegd heel hectisch te noemen en we zijn er met de dans- 
en musicaldocenten mee aan de slag gegaan. Voor de muziekdocenten veranderde er niet veel, 
omdat zij toch al zelfstandig opereerden. Vanaf het nieuwe schooljaar zijn ook zij als ZZP-er voor 
de Stichting MDM Vught gaan werken.  

  
We zijn er bijzonder trots op dat alle docenten als ZZP-er ook voor MDM zijn gaan werken, dat 
nagenoeg alle leerlingen gebleven zijn en dat er veel nieuwe leerlingen bijgekomen zijn. We 
vonden het belangrijk dat zowel onze interne en externe communicatie goed zou verlopen en 
zijn met professionele krachten aan de slag gaan om een en ander te bewerkstelligen. Veel 
energie is in de website gestoken en uiteindelijk verliepen de inschrijvingen en de incasso’s naar 
behoren zodat we nu precies weten waar we staan.  

 
Samenwerking van culturele instellingen staat bij de gemeente Vught hoog in het vaandel. 
Harmonie Kunst en Vriendschap hun lessen volledig door stichting MDM Vught laat verzorgen  



4 
 

Er worden oriënterende gesprekken gevoerd met diverse instellingen in Vught en Helvoirt, zoals 
Plaza Cultura, Musicare, de harmonie van Cromvoirt en de harmonie van Helvoirt om de 
samenwerking aan te gaan. 

 
We zijn ook bezig om nieuwe dingen te ontwikkelen. Te denken valt aan de start met popbandjes 
en het aanbieden van zanglessen. Koningin Máxima heeft voor het thema ‘kunst en cultuur in de 
klas’ landelijke aandacht gegenereerd; MDM zal muziek, dans en theater de scholen in brengen.  

 
De hoge kosten die gemaakt zijn bij de voorstellingen en presentaties in Theater de Speeldoos 
zijn voor ons heuse hoofdbrekens. We maken ons zorgen of deze opzet in de toekomst nog 
haalbaar is.   
Natuurlijk zijn de presentaties en voorstellingen in de begroting opgenomen geweest, gebaseerd 
op de ervaringen en feiten uit het verleden, echter, de realiteit was dat de werkelijke kosten ver 
boven onze begroting uitkwamen. Vooropgesteld: de leerlingen hebben een fantastische 
voorstelling gehad met de benodigde middelen zoals techniek, geluid, decor, kleding en grime. 
Stichting MDM vindt het opdoen van podiumervaring essentieel, maar het moet allemaal wel 
haalbaar en betaalbaar blijven. Net als de prijs van een toegangskaartje! 

 
Er zijn nog veel onzekerheden en vragen. Kunnen we met de huidige subsidie Stichting MDM 
overeind houden? Kunnen we met de lessen en voorstellingen in Theater de Speeldoos blijven?  
Ik heb er alle vertrouwen in dat dit professionele MDM-team in samenwerking met de Gemeente 
Vught de koers voor 2020 door kan zetten en binnen Vught de lessen Muziek, Dans en Musical 
gestalte kan blijven geven. De inspiratie, het enthousiasme en de creativiteit van het 
docententeam spatten ervan af en dat biedt veel kansen voor de toekomst!  

 
 
Anja van Mackelenbergh 
Voorzitter MDM Vught 
 
 
 
 

Aantal leerlingen 2019 
 

   

onder de 21 Volwassenen Totaal 

   

      

Aantal leerlingen Muziek 192 59 251 

Aantal leerlingen Dans  265 10 275 

Aantal leerlingen Musical 57   57 

Aantal leerlingen Harmonie 30 5 35 

   

      

Totaal aantal Leerlingen     618 
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2.  Verslag afdeling muziek MDM Vught 
 

Voorgeschiedenis algemeen 
In de tweede helft van 2018 bleek dat StarsOnStage zou gaan stoppen met haar activiteiten. Een 
aantal muziekdocenten heeft toen het initiatief genomen om te onderzoeken of er een mogelijkheid 
was om het aanbod van de muzieklessen te waarborgen. Na intensief overleg met de gemeente, 
welke als zeer positief werd ervaren, is er een beleidsplan en begroting gemaakt. Beiden zijn positief 
ontvangen door de wethouder en ambtenaren. Hoewel de begroting krap te noemen was, was het 
toch verantwoord vanaf januari te starten met een nieuwe stichting. Een stichting die, qua inhoud en 
organisatie, anders te noemen valt dan haar voorganger. Een zeer minieme organisatie en een zeer 
kleine overhead. 
 
Gedurende het opstartproces werd de wens geopperd door de wethouder om ook de dans- en 
musicalafdeling van StarsOnStage bij de nieuwe stichting te voegen. Dit is, na lang en intensief 
overleg, uiteindelijk gelukt.  In allerijl is een bestuur voor de nieuwe stichting gezocht en zijn alle 
officiële en wettige voorwaarden gerealiseerd. Er zijn twee coördinatoren aangesteld, die beiden een 
minimum aan uren toebedeeld hebben gekregen. 
 
Start 
In januari 2019 is gestart met de nieuwe organisatie. Na, uiteraard, eerst overleg met de betrokken 
muziekdocenten. Het overleg bestond in eerste instantie uit een gezamenlijke bijeenkomst waarin de 
nieuwe stichting is voorgesteld en toekomstplannen zijn vermeld. Bijvoorbeeld het realiseren van 
een uniform uurtarief voor de docenten en een eenduidig lesgeldtarief voor de cursisten. Er waren 
op dat moment 18 muziekdocenten. 
De eerste helft van 2019 zijn de muzieklessen, zakelijk, nog verlopen via de desbetreffende 
docenten. Dit vanwege het feit dat de docenten al contracten met hun leerlingen hadden afgesloten. 
Omdat er de wens en opdracht lag om tot een uniform tarief en lesgelden te komen, is er in die 
periode overleg geweest met alle docenten om tot 1 tarief te komen. Dit is goed ontvangen en 
gerealiseerd voor de tweede helft van 2019. Vanaf de tweede helft van 2019 vindt de hele financiële 
afwerking via MDM plaats: leerlingen schrijven zich voortaan rechtstreeks in bij MDM Vught en 
worden vervolgens aan een docent gekoppeld. Het lesgeld wordt direct betaald aan MDM Vught. De 
docenten houden vervolgens hun eigen leerlingenadministratie bij en sturen maandelijks een factuur 
naar MDM Vught. 
 
In de eerste helft van 2019 is er gezocht naar een administratief systeem om een helder overzicht 
van de cursisten te krijgen en gevonden.  
Het is zeer prettig te noemen dat de cursisten vrijwel niets hebben gemerkt van de overgang van 
StarsOnStage naar MDM Vught. Er zijn momenteel een kleine 300 muziekleerlingen. Met name de 
pianoafdeling is zeer populair. Hier werken maar liefst 4 docenten en zijn er wekelijks nieuwe 
aanmeldingen. Ook is er een docent zang aangetrokken en ook deze afdeling groeit nu gestaag. 
Uit de wijde omgeving weten ook cursisten voor exotische instrumenten de weg naar Vught te 
vinden. Traditionele Turkse instrumenten worden bijvoorbeeld ook onderwezen. 
Momenteel, aan het eind van 2019, kunnen we gerust stellen dat er veel activiteit is in de 
muziekafdeling. Er zijn verschillende presentaties geweest, ook samen met de dans- en 
musicalafdeling samen. 
Er wordt hard gewerkt om een popafdeling te starten, het eerste bandje gaat binnenkort van start.  
Vrijdagavond 8 november is er een presentatie geweest van de docent voor de popbandjes in de 
foyer van theater de Speeldoos. Dit was een doorslaand succes! 
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Natuurlijk is het voor iedereen, cursisten en docenten, even wennen geweest aan een iets andere 
organisatie. Voor veel docenten is het de zoveelste verandering in een paar jaar tijd.  
MDM is een transparante organisatie met een hardwerkend bestuur en bevlogen docenten. 
HAFA 

- Harmonie K&V is aangesloten bij MDM Vught.  

Na overleg met het bestuur van harmonie kunst&vriendschap uit Vught hebben zij besloten om hun 
leerlingen bij MDM Vught aan te sluiten. De muzieklessen worden nu verzorgd door MDM Vught. 

- Constructieve gesprekken met Fanfare Cromvoirt. 

Momenteel zijn er steeds meer toenaderingen naar de Cromvoirtse fanfare. Een eerste 
samenwerking is er nu. De leerlingen van de Cromvoirtse fanfare die op muziekexamen gaan, volgen 
hun theorie lessen via MDM Vught. 

- Harmonie Helvoirt is voornemens zich in 2021 aan te sluiten. 

Er zijn constructieve gesprekken met harmonie kunst adelt uit Helvoirt. Ook zij gaan de theorielessen 
volgen via MDM Vught. Er zijn gesprekken om, na de aansluiting van Helvoirt bij de gemeente Vught, 
ook hun muziekopleiding aan te laten sluiten bij MDM Vught. 
 
Theorielessen en examens 

- Samenwerking Kunstloc. 

Enige tijd is er overleg met de provinciale organisatie Kunstloc om tot samenwerking te komen wat 
betreft de landelijk erkende diploma’s en examens die er gelden.  

- Vught als regionale examenlocatie. 

Zowel vanuit Kunstloc, als vanuit de HAFA in Vught en Helvoirt bestaat al lang de wens om de 
speeldoos tot regionaal examenpunt te maken. Ook HAFA-verenigingen uit de wijde omgeving 
kunnen hiervan profiteren! Samen met de gemeente Vught, theater de speeldoos en MDM Vught 
komt er nu een pilot voor twee jaar om tot een gedegen opzet te komen. 

- Efficiënte opzet theorielessen: voor HAFA-leerlingen en andere leerlingen. 

Om een instrumentaal examen te mogen afleggen, moet er eerst een theorie examen gedaan 
worden en een diploma behaald worden. MDM Vught is gestart met theorielessen op alle niveaus. 
Zowel HAFA, als niet-HAFA leerlingen kunnen zich hiervoor inschrijven. 
 
Uitvoeringen muziekafdeling 

- Concerten binnen de Speeldoos. 

Er zijn talloze uitvoeringen geweest van de muziekafdeling. Met name voorspeelavonden van 
cursisten voor hun ouders of belangstellenden. Deze presentaties zijn vrij toegankelijk.  
Ook is er een spetterende kerstuitvoering gegeven in samenwerking met de dans- en musicalafdeling 
en harmonie kunst&vriendschap. 

- Concerten buiten de Speeldoos 

Vooral optredens van onze bandjes vinden vaak buiten Vught plaats. Zo treden bijvoorbeeld onze 
jazzbandjes op tijdens Jazz in Duketown. 

- Samenwerkingen Dans & Musical 

Er wordt intensief gezocht naar samenwerking met de andere disciplines binnen MDM. Een mooie 
eerste uiting was de eerdergenoemde kerstuitvoering. Spontaan gebeurt er ook vaak wat. 
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3.  Verslag afdeling dans en musical MDM Vught 
 
In de tweede week van januari 2019 is MDM met lessen in vele dansstijlen en musicaltechnieken aan 
honderden kinderen gestart. Doel van het eerste half jaar was vooral om zo min mogelijk verandering 
voor de docenten en leerlingen teweeg te brengen. Nieuwe initiatieven inzetten kon na de zomer.  
In januari zijn de eerste danswedstrijden gedanst. The Grand Mob heeft bij de beide wedstrijden 
meteen prijzen mee naar huis genomen. Dat was een veelbelovend begin! 
De tweede maand werd er door iedereen heel hard gewerkt. Er waren in de week voor de vakantie 
kijklessen. Zo konden ouders, opa’s en oma’s, maar ook vriendjes en vriendinnetjes, een kijkje nemen 
bij de lessen. Ook in deze maand deden er wedstrijdteams mee aan een wedstrijd, dit keer in eigen 
huis. Ze deden het fantastisch en The Knock Out Crew en The Grand Mob gingen er met een prijs 
vandoor. 
Ook eind maart was er weer een thuiswedstrijd, waarbij beide wedstrijdteams in de prijzen vielen. 
Dit keer was er ook prijs voor wedstrijdteam The Saintz. Hard werken levert mooie resultaten. 
In maart startte ook een bijzondere samenwerking: Pra muziektheater startte met een groep 
leerlingen van MDM het project “Kijk in mijn ogen”. De dansers van de jongste Talent-afdeling 
maakten hier in de maand april een dynamische dansvoorstelling van, samen met de bewoners van 
verzorgingstehuis Vughterstede.  
Naast de voorstelling waren er in april nog drie workshops waarbij de dansleerlingen en ouderen 
elkaar weer hebben ontmoet. Een mooi initiatief dat op ons pad kwam, waarbij MDM mooi op de 
kaart kon worden gezet.  
 
April was een heel actieve maand, want er werd een aantal optredens gegeven op verschillende 
Vughtse evenementen. Zo traden de wedstrijdteams op bij Good Moves, Proef Vught en op 
Koningsdag op het podium op de markt. Ook de showgroepen waren bij de laatste twee 
evenementen aanwezig. Alle drie de evenementen waren goede reclame voor MDM. Maar 
Koningsdag was een extra groot succes, omdat er heel veel dans- en musicalgroepen spetterende 
optredens gaven èn we dit keer met flyers en banners de feesttent aan konden kleden.  
Naast alle optredens waren er voor de wedstrijdteams wederom successen. In één weekend waren 
er twee verschillende wedstrijden. The Grand Mob en The Saintz deden mee aan het Nederlands 
Kampioenschap UDO (United Dance Organisation). The Saintz werd 5de en The Grand Mob maar liefst 
3de. Deze prestatie leverde The Grand Mob een kwalificatie op voor het Europees Kampioenschap in 
Duitsland èn een voor het Wereldkampioenschap in Engeland. Financieel was dit echter niet haalbaar 
dit jaar. Een dag later werd The Grand Mob ook nog eerste bij een wedstrijd van dansorganisatie 
Shell We Dance. Een topweekend dus. 
Eind mei werd bekend dat de wedstrijdteams The KnockOut Crew en The Grand Mob zich hadden 
gekwalificeerd voor de finale van organisatie Shell We Dance. Zij behoorden tot de beste tien in hun 
categorie van dat seizoen. Al een hele eer. Aan het einde van een mooie dansdag in Wageningen 
keerde The Grand Mob terug met een verdiende eerste plaats. Een prachtige afsluiter van hun 
wedstrijdseizoen. 
De maand juni stond volledig in het teken van de dans- en musicalvoorstellingen. De maanden ervoor 
werd er al heel hard gewerkt aan het uitdenken van het thema, werd de muziek gekozen en werden 
er mooie dansen bedacht en ingeoefend. Daarnaast werd er hard gewerkt aan het decor. Docenten 
werkten samen met enkele leerlingen om hier iets moois van te maken. 
In de eerste week van juni werd de musical Een echte jongen, geïnspireerd op het verhaal van 
Pinokkio, maar liefst drie keer uitgevoerd door drie verschillende casts. 
Half juni vond er twee keer een geweldige dansvoorstelling plaats met als thema Terug in de Tijd. In 
deze voorstelling werd gedanst door alle leerlingen van MDM die 8 jaar of jonger zijn. Het was een 
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aandoenlijke, maar tegelijkertijd verrassend goede voorstelling vol jong talent. 
Een week later vonden er op zaterdag maar liefst twee producties plaats. Eerst was er een kleine 
musicalvoorstelling van de allerjongste musicalsterretjes. Zij zongen een heerlijke Beestenboel. 
Die avond was het de beurt aan de oudste musicalsterren. Zij schitterden, samen met enkele jongere 
musicalleerlingen, in de musical Er was eens. Het was een erg grappige en mooie voorstelling. 
Last, but not least, vond eind juni twee keer de dansvoorstelling Freaking Future plaats. Een 
prachtige show, waarbij de zaal ruim 2 uur kon genieten van het grote aanbod talent binnen MDM. 
Leerlingen vanaf 8 jaar schitterden in de meest uiteenlopende genres. Ook enkele volwassenen die 
bij MDM les volgen, deden hieraan mee. Het was dan ook een groot succes! 
Na de voorstellingen hebben alle leerlingen nog een afsluitende les gehad. Daarin werd samen met 
de trotse docenten nog een review van de fantastische shows gedaan. 
Tussen al deze shows door heeft wedstrijdteam The Saintz het seizoen ook met een knal afgesloten: 
zij werden bij een wedstrijd in Den Bosch maar liefst 1e! 
 
Begin juli had iedereen zijn/haar hoofd al bij de zomervakantie, behalve de wedstrijdteams en hun 
trainers. Zij hebben nu al de audities voor het komende seizoen. Er wordt door veel kinderen auditie 
gedaan en vol trots blijkt dat er voor het nieuwe seizoen maar liefst 4 teams gevormd kunnen 
worden. Naast de drie bestaande teams wordt The Warriors in het leven geroepen.  
Na de zomervakantie zijn we een nieuw seizoen gestart. Met een nieuw rooster, waarbij er geen 
talent- en showgroepen meer zijn, ging iedereen vol enthousiasme weer aan de slag. Dit seizoen zijn 
we gestart met een tweetal nieuwe items. Zo worden er op de zaterdagen in clusters fantastische 
masterclasses aangeboden. Hiervoor worden niet alleen eigen docenten, maar ook gastdocenten 
ingevlogen. Verschillende stijlen worden in verschillende clusters aangeboden. De eerste 
masterclasses zijn inmiddels geweest en blijken een succes. 
Ook is Project Collab gestart. Hierbij wordt de nadruk gelegd op hoe je een performance geeft. Ook 
hier komen verschillende dansstijlen aan bod. Het eerste project was een videoshoot. Het resultaat 
mag er zijn! Project Collab zal door het jaar heen optredens verzorgen in de regio.  
In oktober werd er weer volop gezocht naar de samenwerking met andere initiatieven in Vught. Een 
mooi voorbeeld hiervan is een optreden van twee dansdocenten in het gemeentehuis ten behoeve 
van de week van de toegankelijkheid. Dit resulteerde in een spontane samenwerking met het Vughts 
Mannenkoor en Plaza Cultura. Er werd een dans gemaakt die geïnspireerd is op de gebarentaal van 
het nummer dat de mannen zongen.  
 
Begin november heeft een deel van de Project Collab-groep opgetreden met het Vughts Mannenkoor 
tijdens het Meezingfeest in de Petruskerk. Heel mooi om te zien hoe spontane initiatieven en 
samenwerking kunnen zijn. 
Begin november nam een van onze dansdocenten met twee leerlingen een instructiefilmpje op. Dit 
filmpje leerde kinderen de Welkomstdans voor Sinterklaas. Dit initiatief gebeurde in opdracht van 
Stichting Sinterklaas. De dansjuf ging ook op alle basisscholen aan de slag om alle Vughtse kinderen 
de dans aan te leren. Half november stond zij bovendien met de twee leerlingen uit het filmpje ook 
bij het station en in de Petruskerk om het dansje samen met de kinderen voor Sinterklaas op te 
voeren. 
In december waren alle lessen weer in volle gang. Ook ging de eerste wedstrijd van het seizoen voor 
de 4 wedstrijdteams van start. Dit was een thuiswedstrijd, waarbij alle teams het mooi hebben 
gedaan. The KnockOut Crew werd 4e, The Warriors werden ook 4e, The Grand Mob werd 2e en The 
Saintz werden eveneens 2e. Een prachtige start van het seizoen. 
In de laatste week voor de vakantie waren er wederom kijklessen. Maar er werd tegelijkertijd keihard 
gewerkt aan de laatste shows van dit kalenderjaar. We hebben 2019 afgesloten met twee keer een 
prachtige kerstvoorstelling, waarbij alle disciplines van MDM samenkwamen. De aftrap was voor de 
muziekafdeling, die ook in de lobby de sfeer mooi opluisterde. De voorstelling Home Alone werd 
gespeeld door bijna alle musicalgroepen en afgewisseld met een aantal dansgroepen. Het was een 
daverend succes 
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Het eerste jaar van MDM heeft veel mooie voorstellingen, prestaties en samenwerkingen 
opgeleverd. Op naar een mooi nieuw jaar! 
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4.  Financiële informatie MDM Vught 
 

Het kalenderjaar 2019 was voor MDM Vught een moeilijk jaar. Er was bij de oprichting een begroting 
gemaakt. De praktijk was vaak anders dan tevoren was ingeschat. 
Uiteindelijk is het jaar afgesloten met een tekort en moeten we constateren dat ook 2020 een 
moeilijk jaar wordt en dat we van de Gemeente Vught extra ondersteuning nodig hebben om de 
continuïteit te handhaven. 
 
Kerncijfers 2019 
 

 
 
 
Stichting  Muziek, Dans en Musical heeft de ANBI-status waardoor donaties en schenkingen onder een 
apart belastingregime vallen (RSIN 859529289). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Opbrengsten Balans 31-12-2019

Ontvangen lesgelden 154.368€          

Opbrengst voorstellingen 19.774€             Activa

Gemeente subsidie 127.000€          Vorderingen 2.505€            

Totaal baten 301.142€          Liquiditeiten 25.927€         

Totaal 28.432€         

Kosten

Docenten 159.709€          Passiva

Coördinatie 47.580€             Reserves -10.772€        

Huur 52.500€             Crediteuren 21.603€         

Kosten voorstellingen 33.718€             Overige schulden 17.601€         

Website en p.r. 8.465€               Totaal 28.432€         

Administratie 5.689€               

Overige kosten 4.253€               

Totaal lasten 311.914€          

Saldo tekort -10.772€           
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5. Recente ontwikkelingen en vooruitzichten MDM Vught 
 
Ten tijde dat we het jaarverslag en de jaarrekening aan het maken waren brak er in maart 2020 een 
pandemie van het Corona virus uit.  
Als MDM Vught hebben we steeds het advies van RIVM opgevolgd en vanaf 15 Maart stopten alle 
fysieke lessen bij MDM Vught. We kwamen voor veel vragen te staan. Docenten Muziek Dans en 
Musical gingen voor zover mogelijk hun lessen on- line geven. De incasso’s lopen door en de 
docenten kunnen hun gemaakte uren declareren. Een moeilijke periode met veel onzekerheden 
waar we tot op vandaag nog steeds in zitten en waar we in ieder geval tot 28 April nog niet uit zijn. 
De on- line gegeven lessen werden over het algemeen goed door de leerlingen en ouders ontvangen 
met veel respect voor de docenten.  
In deze onzekere tijd van onmacht is de belangrijkste factor gezond te blijven, maar voor de 
toekomst houden we ons hart vast wat deze strijd tegen het corona virus voor MDM Vught zal 
opleveren. Zoals in het jaarverslag te lezen valt is 2019 een jaar geweest van keihard werken om alles 
in goede banen te leiden. In belangrijke mate is dat ook gelukt. De lessen zijn allemaal door gegaan, 
alle docenten die eerst voor Stars on Stage werkten zijn bij MDM Vught gekomen waar we heel trots 
op kunnen zijn. De tarieven van de muzieklessen zijn meer uniform geworden. 
We zouden graag meer activiteiten ontwikkelen en meer gaan samenwerken met de basisscholen en 
het Maurick College om muziek dans en musicallessen te verzorgen op de scholen. We hebben een 
enthousiast professioneel team aan docenten waar we mee mogen werken en ik zie de toekomst 
met vele vertrouwen tegemoet.  
Samenwerking van culturele instellingen staat bij de gemeente Vught hoog in het vaandel. Harmonie 
Kunst en Vriendschap hun lessen volledig door stichting MDM Vught laat verzorgen  
Er worden oriënterende gesprekken gevoerd met diverse instellingen in Vught en Helvoirt, zoals 
Plaza Cultura, Musicare, de harmonie van Cromvoirt en de harmonie van Helvoirt om de 
samenwerking aan te gaan. 
 
We zijn ook bezig om nieuwe dingen te ontwikkelen. Te denken valt aan de start met popbandjes en 
het aanbieden van zanglessen. Koningin Máxima heeft voor het thema ‘kunst en cultuur in de klas’ 
landelijke aandacht gegenereerd; MDM zal muziek, dans en theater de scholen in brengen.  
 
Ik vertrouw er op dat de gemeente ons zal blijven ondersteunen in onze werkzaamheden en 
afgelopen jaar is ook zeker gebleken dat ze Stichting MDM Vught een warm hart toedragen.  
We zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet en hopelijk blijft eenieder in deze onzekere tijd 
van het Corona virus gezond. 
 
Bestuur Stichting Muziek, Dans en Musical Vught 
 
 
 
 


