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Voorwoord van de voorzitter 

In januari 2019 zijn we als stichting Muziek, Dans & Musical Vught (MDM Vught) van start gegaan. Alle 

docenten zijn als ZZP’er voor MDM Vught gaan werken, net als de twee coördinatoren, dhr. Alphons van 

Stenis (algemene coördinatie en afdeling Muziek) en mw. Nathalie van Bijnen (afdelingen Dans & 

Musical). De interne en externe communicatie verloopt inmiddels naar behoren en dat blijft onze 

aandacht hebben, omdat dit een belangrijk aspect is voor MDM Vught.  

 

De gemeente Vught draagt MDM Vught een warm hart toe, dat is zeker en dat koesteren en waarderen 

we ook. Desondanks hebben we, zeker in de beginfase, met een zeer beperkt subsidiebudget moeten 

werken. Dat betekende dat vrijwilligers heel veel werkzaamheden moesten doen die voorheen door 

betaalde krachten gedaan werden en dat leverde nogal druk op bij coördinatoren en bestuursleden van 

MDM Vught. Met name de incasso’s leverden in de opstartfase in 2019 veel problemen op. Enerzijds 

omdat MDM Vught 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. Met trots kunnen we nu zeggen dat we inmiddels een grote stichting zijn geworden 

met ruim 800 leerlingen en over een goed professioneel werkend docententeam kunnen beschikken. 

Gelukkig is onze subsidie nu verruimd met een budget gerelateerd aan het aantal leerlingen die de 

stichting heeft.  

 

Samenwerking tussen culturele instellingen staat bij de gemeente Vught hoog in het vaandel. Harmonie 

Kunst & Vriendschap laat hun lessen volledig door MDM Vught verzorgen en we ervaren deze 

samenwerking als zeer positief. Er worden oriënterende gesprekken gevoerd met diverse instellingen in 

Vught, Cromvoirt en Helvoirt, zoals Plaza Cultura, Musicare, de Cromvoirtse Fanfare en de Harmonie 

Kunst Adelt van Helvoirt om de verdere samenwerking aan te gaan. We zijn ook bezig om nieuwe dingen 

te ontwikkelen. Te denken valt aan de start met popbandjes zanglessen en het organiseren van 

blazersklassen. Er liggen nog uitdagingen voor MDM Vught om muziek, dans en theater de scholen in te 

brengen. 

 

Het jaar 2020 heeft vanaf 18 maart in het teken gestaan van de coronapandemie. Gelukkig hebben we al 

heel snel de lessen online kunnen geven waardoor incasso’s, salarissen van docenten en de huur van 

Theater de Speeldoos gecontinueerd konden worden. We realiseerden twee grote presentaties. Een 

openlucht Dankjewel-Concert op 13 september, waarmee MDM Vught dankjewel zei voor het vertrouwen 

in de coronatijd. In oktober zou er een musical gespeeld worden in Theater de Speeldoos, maar wegens 

Corona hebben we moeten besluiten om van deze voorstelling een film te maken. 

 

Er zijn nog veel onzekerheden en vragen. Kunnen we met de huidige subsidie Stichting MDM Vught 

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 2021 door kan zetten en binnen Vught de lessen muziek, dans en musical gestalte kan 

blijven geven. Het coronavirus legt een grote druk op onze stichting en vraagt veel van de coördinatoren, 

docenten, ouders en leerlingen. 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  
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Inleiding 

2020 was voor MDM Vught, net als voor iedereen wereldwijd, een bewogen jaar. 2019 stond in het teken 

van de opstart van onze nieuwe stichting. In dat jaar hebben we het muziek-, dans & musicalonderwijs 

binnen de gemeente Vught een stevig fundament en nieuw gezicht weten te geven. 2020 stond in eerste 

instantie in het teken van de doorontwikkeling van onze activiteiten, totdat ook Nederland werd getroffen 

door Covid-19. 

 

Vol goede moed 

Na een grandioze kerstvoorstelling vol muziek, dans & musical in december 2019, zijn we 2020 met goede 

moed gestart. De wilde plannen en ideeën die we het eerste jaar hebben opgedaan, hebben we steeds 

verder uitgekristalliseerd. Er waaide een zeer positieve wind binnen alle afdelingen van MDM Vught: veel 

nieuwe cursisten meldden zich aan om onze lessen te volgen en nieuwe cursussen waren binnen alle 

afdelingen van MDM Vught in ontwikkeling. De scripts voor de eindvoorstellingen in juli 2020 werden 

uitgedeeld, de rollen ingestudeerd, choreografieën werden uitgedacht en de muziek werd voorzien van 

passende arrangementen. 

 

Covid-19 

Helaas gooide na de voorjaarsvakantie Covid-19 roet in het eten en moesten we in maart 2020 voor de 

eerste keer onze deuren sluiten. We zijn als bestuur bijzonder trots op de veerkracht, creativiteit en 

doortastendheid van onze docenten en coördinatoren. Zij hebben razendsnel creatieve oplossingen 

gezocht en gevonden om alle lessen door te laten gaan. De digitale mogelijkheden waren hierbij een zeer 

belangrijk hulpmiddel, maar zonder de creativiteit van onze docenten en coördinatoren was dit zeker niet 

gelukt. Ook hebben we veel hulp gehad van de Vughtse gemeenschap. Op het moment dat 

buitenactiviteiten voor kinderen en jongeren tot en met zeventien jaar weer waren toegestaan, bood 

buitenschoolse opvang Onder de Pannen het gebruik van hun naastgelegen schoolplein aan. Hierdoor 

konden veel dans- & musicallessen (ook met het typisch wisselende Hollandse weer) weer face-to-face 

plaatsvinden. We zijn Onder de Pannen daar nog steeds erg dankbaar voor. Het resultaat van dit alles is 

dat in 2020 relatief weinig cursisten hun lessen vanwege de lockdowns hebben beëindigd. Dat vinden wij 

als bestuur een bijzondere prestatie waar we erg trots op zijn. 

 

Huisvesting 

De samenwerking met Theater de Speeldoos was op vele vlakken zeer prettig. Het vertrouwen op de 

werkvloer naar elkaar is groot en daardoor zijn er veel dingen mogelijk. Eind 2020 hebben we het 

huurcontract opgezegd om tot een nieuwe overeenkomst te komen waaraan nu wordt gewerkt.   

We kijken als bestuur vol belangstelling naar de plannen die het theater heeft voor de toekomst. 

Uiteraard zal MDM Vught haar input geven waar het gaat om de wensen voor de lesruimtes en 

meedenken hoe we elkaar kunnen blijven versterken. 

 

Bestuur MDM Vught 
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Verslag Muziek 

HAFA 

Vught 

Na overleg met het bestuur van Harmonie Kunst & Vriendschap uit Vught hebben zij besloten om hun 

leerlingen bij MDM Vught onder te brengen. De muzieklessen worden nu verzorgd door MDM Vught. 

 

Cromvoirt 

 In het najaar van 2020 zijn MDM Vught en de Cromvoirtse Fanfare in samenwerking met basisschool de 

Leydraad een blazersklas gestart. Dit om kinderen kennis te laten maken met blaasinstrumenten en in de 

hoop dat een aantal zich zal verbinden als lid van de fanfare. Ook zijn er constructieve gesprekken 

gevoerd met de Cromvoirtse Fanfare om mogelijk hun leerlingen bij MDM Vught onder te brengen. 

 

Helvoirt 

Harmonie Kunst Adelt uit Helvoirt sprak in 2020 het voornemen uit hun leerlingen in 2021 bij MDM Vught 

onder te brengen. Ook gaan deze leerlingen theorielessen volgen via MDM Vught. Afgesproken is om de 

eerste helft van 2021 verdergaande samenwerking te bespreken. 
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Theorielessen en muziekexamens 

Samenwerking Kunstloc 

Er is al enige tijd overleg met de provinciale organisatie Kunstloc om tot samenwerking te komen wat 

betreft de landelijk erkende muziekexamens (praktijk en theorie) en de examens die daarvoor afgelegd 

moeten worden. Hierbij kan Vught fungeren als regionale examenlocatie voor zowel de theorie- als de 

praktijkexamens. Zowel vanuit Kunstloc, de HAFA-verenigingen uit Vught, Cromvoirt en Helvoirt bestond 

al lange tijd de wens om Theater de Speeldoos tot regionaal examenpunt te maken. Ook HAFA-

verenigingen uit de wijde omgeving profiteren hiervan. 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. In het 

najaar van 2020 zijn er in Theater de Speeldoos al examens afgenomen door Kunstloc. Dit verliep naar 

grote tevredenheid! 

 

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-

leerlingen, als niet-HAFA-leerlingen kunnen zich hiervoor inschrijven. Vanaf 2021 wordt er gewerkt met 

een geheel nieuw systeem van theorielessen en -examens. Deze zullen digitaal plaatsvinden waardoor 

leerlingen meer hun eigen tempo kunnen bepalen en ook het moment van studie. De examens worden 

wel centraal afgenomen. 
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Uitvoeringen muziekafdeling 

Concerten binnen Theater de Speeldoos 

Er zijn uitvoeringen geweest van de muziekafdeling. Met name voorspeelavonden van cursisten voor hun 

ouders of belangstellenden. Deze presentaties waren allemaal vrij toegankelijk. Vanwege Covid-19 

vonden veel van deze uitvoeringen in het late voorjaar plaats en waren er aanzienlijk minder uitvoeringen 

dan in 2019. 

 

Concerten buiten Theater de Speeldoos 

Veel van onze leerlingen spelen regelmatig buiten Theater de Speeldoos tijdens allerlei gelegenheden. 

Noemenswaardig was het Dankjewel-Concert voor het prachtige raadhuis in Vught. MDM Vught heeft dit 

concert, waarbij alle geledingen van MDM Vught meededen, aangeboden aan de inwoners van de 

Gemeente Vught om te danken voor het mogelijk maken van onze activiteiten. 

Foto © Ton Stappers 
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Samenwerking met Dans & Musical 

Tijdens de pandemie zijn er verschillende plannen geboren tot samenwerking. Helaas is er in 2020 geen 

mogelijkheid geweest (behalve het Dankjewel-Concert) om samen iets te ondernemen. Wel zijn er in 2020 

plannen gemaakt voor een nog verdergaande samenwerking (post-Covid-19) vanaf 2021. 

 

Enkele cijfers 

 

Aantal leerlingen onder de 18 306 

Aantal leerlingen boven de 18 85 

Aantal bandjes en ensembles 5 

Aantal leerlingen van Harmonie Kunst & Vriendschap 35 
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Verslag Dans & Musical 

Vliegende start 

Veel nieuwe leerlingen in januari 2020 

Op 20 december 2019 speelden we de kerstvoorstelling Home Alone in Theater de Speeldoos. Een 

kerstvoorstelling vol Muziek, Dans & Musical waar we apetrots op zijn en die enthousiast werd ontvangen 

door het publiek. Tijdens diezelfde kerstvakantie bedachten veel kinderen – mede door die voorstelling! - 

dat Muziek, Dans & Musical toch wel echt heel leuk is, want wij werden na de vakantie verrast met een 

flink aantal nieuwe leerlingen.  

 

Dans & musical binnen, buiten, online en offline  

Lessen en repetities op afstand  

Na de voorjaarsvakantie werd Covid-19 een serieuze zaak en in maart 2020 moesten we voor de eerste 

keer onze deuren sluiten. Net als bij de muziekafdeling ging het roer meteen om: lessen werden gefilmd 

en via YouTube en de groepsapps gedeeld met de leerlingen. Wij zijn echt gezegend met een creatief en 

flexibel docententeam. Hetzelfde geldt voor Theater de Speeldoos; de lokalen zijn vele malen opengesteld 

voor de filmopnames.  
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Lessen en repetities in de buitenlucht 

Toen er ineens weer lesgegeven mocht worden, mocht dat nog niet op onze vertrouwde locatie. En zo 

geschiedde dat ons onderwijs zich naar buiten verplaatste. We wisten het roer weer om te gooien; er 

werd samen een alternatief rooster uit de grond gestampt. Om al onze groepen aan bod te laten komen, 

moest er flink geschoven worden. Maar niemand deed moeilijk om ineens ook op bijvoorbeeld zaterdag 

te moeten werken. Op maandag t/m zaterdag verplaatsten de Dans- & Musicallessen zich naar buiten, 

soms best spannend met een wisselvallig voorjaar. Bij de ene groep liep het water over de rug omdat het 

zo warm was en de volgende groep werd verrast door een wolkbreuk, terwijl Buienradar aangaf dat het 

droog bleef. 

 

Voorstellingen 

Een onderwater avontuur, A Smokey Tragedy en (geen) dansvoorstellingen 

Voor het COVID geweld losbarstte werden de rollen verdeeld voor de nieuwe musicalproducties. De 

Peewee’s (musicalleerlingen tot 12 jaar, twee groepen) en de Juniors (een groep met leerlingen van 12 

t/m 17) startten met repeteren. Er hard en hartstochtelijk gewerkt aan Een onderwater avontuur en A 

Smokey Tragedy. Ook voor de dansvoorstellingen in het voorjaar werden plannen en choreografieën 

gemaakt. 

 

Annuleren en films maken 

De eindvoorstellingen voor de afdeling dans vielen in een vervelende periode, juist toen lesgeven weer 

een poosje digitaal moest. Met pijn in ons hart moesten we beslissen dat deze voorstellingen niet konden 

doorgaan. Voor de musicalvoorstellingen zag het er op een bepaald moment gunstig uit en zijn we er vol 

voor gegaan. Helaas mocht dat ook niet zo zijn. Echter, last minute produceerden we in plaats van een 

voorstellingsdag een filmdag. Zo zijn er twee gave films opgenomen van de voorstellingen. Een prachtige 

ervaring! 
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Achtbaan van maatregelen 

Vanaf het moment dat in het voorjaar de zalen en lokalen weer open mochten was het een grote 

aaneenschakeling van improvisatie en omdenken: wel lesgeven, geen lesgeven, alle leeftijden, jeugdleden 

tot en met zeventien… De maatregelen veranderden voortdurend en we moesten iedere keer snel 

schakelen met de berichtgeving vanuit de rijksoverheid en de gemeente Vught.  

 

Doordat we de mogelijkheid kregen het seizoen met twee weken te verlengen, konden we nog een beetje 

“normaal” afscheid nemen van onze leerlingen dit seizoen, voordat we de zomervakantie in gingen. We 

zijn dankbaar voor een creatief en flexibel team docenten, dankbaar voor altijd even enthousiaste 

leerlingen en niet te vergeten dankbaar voor het begrip van de ouders. We hebben bewezen een hoop 

aan te kunnen! 

 

 
Foto © Ton Stappers 

Enkele cijfers 

 

Aantal leerlingen onder de 18 musical 44 

Aantal leerlingen onder de 18 dans 320 

Aantal leerlingen boven de 18 dans 15 

Aantal leeringen met strippenkaart dans 8 

Aantal leerlingen dans via Sjors Sportief 20 

Totaal aantal leerlingen dans & musical 407 
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Financieel overzicht 

 
Het kalenderjaar 2020 was voor MDM Vught in financieel opzicht wederom een moeilijk jaar. Dankzij een 
extra subsidie van de gemeente Vught zijn we het jaar toch nog goed doorgekomen. De effecten van de 
coronapandemie waren divers. De opbrengst lesgelden werd, ondanks dat er minder leerlingen zijn 
gestopt dan gevreesd, er negatief door beïnvloed en we konden een deel van het jaar geen gebruik 
maken van Theater de Speeldoos terwijl de huurbetalingen wel doorliepen.  
 

Omdat in 2020 voor het eerst de muzieklessen voor het hele jaar via MDM Vught werden georganiseerd 
was de opbrengst lesgelden 2020 aanzienlijk hoger dan in 2019. Datzelfde gold voor de kosten van de 
docenten. 
Vanwege Covid-19 kon ook een aantal voorstellingen niet doorgaan zodat daar minder kosten voor 
hoefden te worden gemaakt, maar ook de opbrengsten voorstellingen veel lager waren. 
 
Per saldo hebben we in 2020 het negatief resultaat 2019 kunnen compenseren en is het eigen vermogen 
positief geworden. Ten behoeve van het op peil houden van onze instrumenten is een instrumentenfonds 
gevormd. 
 

 
 
De omvang van de reserves is gering ten opzichte van totaal van onze activiteiten. De liquiditeit gemeten 
met de current ratio is verbeterd tot 1,28 maar gewenst is een ratio van boven 2,0. 
De verwachting voor 2021 is dat we wederom de invloed zullen zien van de aanhoudende 
coronapandemie. De basissubsidie van de gemeente Vught is in 2019 verhoogd tot € 149.460 en daarmee 
kunnen we ook dit jaar naar verwachting onze kosten dekken. 
 
Stichting Muziek, Dans en Musical Vught heeft de ANBI-status waardoor donaties en schenkingen onder 
een apart belastingregime vallen (RSIN: 859529289). 
 
 

Kerncijfers

Opbrengsten 2020 2019 Balans per 31-12
Ontvangen lesgelden 242.773€   154.369,00€  

Opbrengsten voorstellingen 1.806€        19.774,00€    Activa 2020 2019
Donaties 1.500€        -€                Vorderingen 851€          2.505€        

Subsidies Gemeente Vught 127.000€   127.000,00€  Liquiditeiten 34.535€    25.927€      

Totaal baten 373.079€   301.143,00€  Totaal 35.386€    28.432€      

Kosten
Docenten 226.995€   159.710,00€  

Coördinatie 44.574€     47.580,00€    Passiva 2020 2019
Huur 70.000€     52.500,00€    Reserves 1.748€      -10.772€     

Kosten voorstellingen 4.344€        33.710,00€    Instrumentenfonds 6.000€      -€                 

Website en p.r. 344€           8.466,00€       Crediteuren 19.903€    21.603€      

Administratie 4.768€        5.689,00€       Overige kortlopende schulden 7.735€      17.601€      

Overige kosten 3.534€        4.260,00€       Totaal 35.386€    28.432€      

Totaal lasten 354.559€   311.915,00€  

Saldo baten en lasten 18.520€     -10.772,00€   

Instrumentenfonds 6.000€        -€                

Toevoeging algemene reserve 12.520€     -10.772,00€   
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Toekomstmuziek 

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan plannen voor na de pandemie. De wereld is veranderd en er 

is, meer dan ooit, behoefte aan sociale contacten en creativiteit. Als centrum voor cultuureducatie 

kunnen wij hier als geen ander op inspringen. Samen met ons docententeam en coördinatoren gaan we 

vol vertrouwen de toekomst tegemoet. We willen een frisse wind laten waaien. Om dit voor elkaar te 

krijgen zal er behoefte zijn aan een open, creatieve blik op de samenleving. Wij hopen dat veel mensen 

behoefte zullen hebben aan activiteiten die je gezamenlijk kan doen of een uitlaatklep zoeken in de vorm 

van Muziek, Dans of Musical. Hierin willen wij ons aanbod verstevigen, verdiepen en uitbreiden zodat we 

er zijn voor alle inwoners van de gemeente Vught. 

 

Het beleidsplan zoals dat op onze website is te vinden bij “schenken en ANBI” waarin ook onze 

doelstelling wordt weergegeven, is nog onverkort van kracht. 

 

Ook kijken we ernaar uit om bij te dragen aan een nieuw Theater de Speeldoos dat ons past als een 

tweede huid. We zullen er alles aan doen om onze kennis en kunde hierin met alle betrokken partijen te 

delen. 

 

Op deze manier willen wij de cultuureducatie in Vught voor iedereen haalbaar en betaalbaar houden 

zodat heel Vught blijft bruisen van cultuur.  

 

 

 
Foto © Ton Stappers 


