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Voorwoord - Veerkracht en creativiteit 

2021 was een jaar vol hoop en energie en tegelijkertijd een jaar dat zich kenmerkte door de voortdurende 

corona-maatregelen. Ondanks de corona-tegenslag en het intensieve scenario-werken dat daarbij hoort, 

wist MDM Vught dit jaar de Vughtse cultuureducatie voorop te blijven zetten. We realiseerden een aantal 

bijzondere projecten en zagen het leerlingenaantal stijgen.  

 

We hebben niet alleen te lijden van de pandemie; we leren er ook van. Het belang van gezondheid, goede 

moed en oog voor ieders welzijn in het team is nog hoger op de agenda gekomen. De veerkracht van de 

coördinatoren en docenten van MDM Vught is ongelooflijk groot. Het bestuur wil alle medewerkers 

daarvoor op deze plek een groot compliment maken en dankzeggen: zonder dit team van creatieve, 

oplossingsgerichte professionals had MDM Vught er nu niet zo goed voor gestaan. 

 

Eind 2021 namen we afscheid van drie bestuurders die vanaf de oprichting betrokken waren bij de 

stichting. Secretaris Fanny van Rooij, penningmeester Leopold van Dijk en voorzitter Anja van 

Mackelenbergh zwaaiden af. Na de intensieve periode van oprichting en corona-tijd is het nu aan een 

(deels) nieuw bestuur om de stichting in hopelijk iets rustiger vaarwater te brengen en te begeleiden. Op 

de voorzittersrol na is de bezetting van het bestuur helemaal op orde. Dhr. Fred de Man heeft ad interim 

de voorzittersrol op zich genomen en tijdens het verschijnen van dit bestuursverslag zijn de gesprekken 

met kandidaten hiervoor op langere termijn in volle gang.  

 

Of het post-covid tijdperk al is aangebroken zal dit jaar uitwijzen. Dat de wereld er anders uit is gaan zien, 

lijkt al wel zichtbaar. Mensen besteden hun vrije tijd bewust en zorgvuldig. En daar spelen we met MDM 

Vught zo goed mogelijk op in. We staan klaar voor al die kinderen en volwassenen die dans, muziek en/of 

musical net zo waardevol vinden als wij.  

 

Bestuur MDM Vught 
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Terugblik algemeen 

MDM Vught staat er goed voor. Ondanks alles groeide het leerlingenaantal van 838 in 2020 naar 857 in 

2021. Daarnaast bereikten we ook nog eens 782 bezoekers (637 offline op 1,5 meter in de Speeldoos en 

145 online) bij de dans- en musicalvoorstellingen. 

 

Vanaf de oprichting van MDM Vught is het een wens van het bestuur en de organisatie om te zorgen voor 

synergie tussen de drie disciplines dans, muziek en musical. Dat zie je terug in een aantal initiatieven en 

samenwerkingen. De samenwerking hebben we op toneel nog niet kunnen laten zien. De 

uitvoeringspraktijk was door de pandemie zo complex, dat de uitdaging lag in het vinden van creatieve 

oplossingen om überhaupt te kunnen optreden.  

 

Organisatie 

MDM Vught draait een grote instelling voor cultuureducatie met 31 docenten (2 musical-, 6 dans- en 23 

muziekdocenten) en een heel klein team van coördinatoren die de complete operatie niet alleen laat 

lopen, maar ook laat groeien, ontwikkelt en innoveert. De ambities en wensen zijn steeds groter dan de 

organisatie kan dragen. Dit heeft te maken met het groeiende aantal leerlingen, de wensen en initiatieven 

tot samenwerkingen binnen de gemeente Vught en natuurlijk de corona-pandemie. 

 

 
 

MDM-docentendag 

In september trapten we seizoen 2021/2022 af met een MDM-docentendag. Een initiatief om onze 

organisatie bestaande uit een groot aantal freelance docenten (en coördinatoren) meer te laten 

samensmelten. Fijn om met bijna alle docenten, coördinatoren en bestuursleden samen te zijn. Elkaar 

beter leren kennen, veel lachen en samenwerken, lijntjes leggen en met elkaar van gedachten wisselen: 

deze doelen zijn behaald! Een nieuwe traditie is geboren en de volgende MDM-docentendag staat al in 

ieders agenda. 
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Heidag  

In november organiseerden we een heidag voor bestuursleden en coördinatoren van MDM. Op een 

prachtige locatie hebben we ons gebogen over een aantal MDM-vraagstukken waaronder lesaanbod, 

interne organisatie, innovatie, met het oog op de toekomst. Bestuurslid Theo Vorstenbosch leidde de dag. 

Fijn om het jaar geïnspireerd af te kunnen sluiten met alle neuzen dezelfde kant op en met concrete 

ideeën en wensen voor de verre en nabije toekomst.  

 

Ondersteuning bureau en communicatie 

Met een professionele organisatie voor ogen, waarin - zeker gezien de zeer onrustige tijd - medewerkers 

welzijn en realiteitszin speerpunt zijn, hebben we het team van MDM uitgebreid met een ondersteuner 

communicatie en bureau. Met een zeer beperkt aantal uren per maand zorgen we zo voor meer rust, 

continuïteit en kwaliteit op het gebied van cursisteninformatie, -administratie en -communicatie.  

 

Vughtse cultuurweek 

MDM vormt samen met Plaza Cultura, MusiCare en Theater de Speeldoos de kerngroep voor de 

organisatie van de Cultuurweek; een nieuw initiatief met als doel de inwoners van de gemeente Vught te 

laten zien wat Vught allemaal in huis heeft op het gebied van cultuur. De Cultuurweek vond plaats als 

openingsweek van het culturele seizoen.  

Samen hebben we een mooi programma neergezet voor jong en oud, met diverse voorstellingen en 

workshops op de basisscholen, in Theater de Speeldoos en in andere cultuurhuizen in de gemeente. Er 

waren veel open lessen die niet alleen in De Speeldoos, maar ook in bijvoorbeeld het HelvoirThuis 

plaatsvonden. De open lessen zijn goed bezocht en leverden ook de nodige nieuwe leerlingen op.  

Op de zaterdagavond was er een culturele tour door De Speeldoos met diverse optredens door het gehele 

gebouw. De benedenverdieping was voor de jeugd; een ‘Glow in the dark-party’ met dj, geopend door 

twee van onze demoteams. Line-Up, een topband, wist er in de foyer – ondanks enkele covid-restricties - 

toch een feestje van te maken.  
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De Cultuurweek werd afgesloten met een samenspel van Harmonie Kunst Adelt (Helvoirt), Harmonie 

Kunst en Vriendschap (Vught) en de Cromvoirtse fanfare in de drie dorpskernen met als eindpunt het 

plein voor het Raadhuis. We durven als onderdeel van het kernteam overtuigd te zeggen dat deze 

samenwerking een daverend succes was. Op naar een nieuwe traditie! 

 

Theater de Speeldoos 

MDM Vught is echt thuis in Theater de Speeldoos. Docenten en coördinatoren lezen en schrijven met de 

medewerkers van De Speeldoos. Het vertrouwen in elkaar is groot en daardoor zijn er veel dingen 

mogelijk! Met de verhuizing van collega-organisatie MusiCare naar De Speeldoos, wordt een behoorlijk 

beroep op onze flexibiliteit gedaan. Veel van de beschikbare lesruimte moest verdeeld worden. Dit leidt 

wel eens tot moeilijkheden in de planning van de lessen. 

 

Met belangstelling kijkt MDM uit naar de plannen die De Speeldoos heeft voor de toekomst. Uiteraard zal 

MDM Vught haar input geven aangaande specificaties en benodigdheden voor de lesruimtes. 

 

Enkele cijfers 

 2019 2020 2021 

Leerlingen muziek 286 431 497 
Leerlingen dans & musical 332 407 360 
Totaal 618 838 857 
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Verslag Muziek 

HAFA 

Met grote vreugde heeft MDM Vught in 2021 alle muziekverenigingen uit de gemeente Vught bij zich aan 

weten te sluiten. Was er eerder al een prima samenwerking met harmonie Kunst en Vriendschap uit 

Vught, nu verzorgen wij ook de opleiding voor harmonie Kunst Adelt uit Helvoirt en de Cromvoirtse 

fanfare uit Cromvoirt.  

Hierdoor scheppen we meer eenheid en structuur in de opleiding. Ook vindt er steeds meer 

samenwerking plaats tussen de drie verenigingen. Zo spelen beginnende leerlingen allen samen in het 

opleidingsorkest. Wanneer een leerling het niveau heeft bereikt om een stapje hoger te gaan, stroomt het 

door naar het leerlingenorkest van de eigen vereniging. De leerlingen uit Cromvoirt spelen samen met het 

leerlingenorkest uit Helvoirt, tot er voldoende leerlingen in Cromvoirt zijn om een eigen leerlingenorkest 

te starten. 
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Theorielessen en muziekexamens 

Net als in 2020 zijn er weer theorielessen gegeven. Ditmaal veelal digitaal vanwege covid. Dit bleek een 

gouden vondst te zijn. Leerlingen krijgen een link naar een site om zelf interactief te studeren. Daarnaast 

krijgen ze een aantal steunlessen aangeboden door onze theoriedocent (ook online). Hierdoor wordt de 

tijdsbelasting veel minder. Het examen vindt wel live plaats in De Speeldoos. Ook dit wordt digitaal 

afgenomen. Maar liefst 30 kandidaten hebben op deze manier hun examen gehaald. Velen met extreem 

hoge cijfers! Waarvoor (ook) hulde aan de docent. 

 

Schoolnabij muziekonderwijs 

Op basisschool Misha de Vries zijn we gestart met het aanbieden van ‘schoolnabij muziekonderwijs’: elke 

maandag- en donderdagmiddag, na schooltijd, worden muzieklessen aangeboden. Maar liefst één op de 

vier leerlingen van de Vughtse basisschool maakt gebruik van de muzieklessen. 
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Uitvoeringen muziekafdeling 

Vele lockdowns gooiden roet in de lesplannen van de muziekdocenten. Waar we anders vaak, 

bijvoorbeeld, voorspeelmomenten houden om leerlingen de gelegenheid te geven hun vaardigheden te 

tonen aan iedereen, werden nu veel activiteiten onmogelijk.  

 

Concerten binnen Theater de Speeldoos 

Er is, ondanks covid, een zestal uitvoeringen geweest van de muziekafdeling. Met name 

voorspeelavonden van cursisten voor hun ouders of belangstellenden. Deze presentaties zijn vrij 

toegankelijk.  

 

Concerten buiten Theater de Speeldoos 

Uiteraard zijn er diverse optredens geweest van onze cursisten in de gemeente. Vooral de 

muziekverenigingen zijn daar zeer actief in! Het opleidingsorkest van de drie verenigingen en de 

leerlingenorkesten hebben regelmatig van zich laten horen! 

 

Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de drie kernen van de gemeente, was het optreden van de 

drie verenigingen samen tijdens de Cultuurweek in september. In alle drie de kernen werd gezamenlijk 

opgetreden en een tweetal werken opgevoerd. Veel leerlingen van MDM Vught hebben daar 

meegespeeld. 

 

Afzwaaiers en aantreders 

We hebben afscheid genomen van oudgediende docenten Mieke Stadhouders (piano) en Guus van der 

Heijden (dwarsfluit). We mochten daarop verwelkomen Meline Martikjan en Nick van der Schoot (piano) 

en Elisah Schwarz van Noorloos en Inge IJpelaar (dwarsfluit). Ook Annemarie van Mierlo (hobo) en Paul vd 

Veerdonk (hoorn) en Pim van Boxtel (dans) heetten we van harte welkom in ons team! 

 

Enkele cijfers 

 2019 2020 2021 

Leerlingen onder de 18 192 (< 21 jr) 306 273 
Leerlingen boven de 18 59 (< 21 jr) 85 100 
Leerlingen in bandjes en ensembles  5 45  

(in 5 bandjes) 
Leerlingen Harmonie Kunst & Vriendschap 35 35 29 
Leerlingen Harmonie Kunst Adelt 0 0 32 

Leerlingen Cromvoirtse fanfare 0 0 6 

Deelnemers theorielessen 0 0 12 

Totaal 286 431 497 
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Verslag Dans & Musical 

Lessen in lockdown 

Het verslagjaar start in januari; het seizoen is dan al vier maanden in volle gang. Januari is doorgaans een 

moment waar we aangenaam verrast worden door de vele proefles aanvragen, maar dat was door de 

toen geldende lockdown niet het geval. Dans- en musicallessen werden op dat moment digitaal gegeven. 

Onze docenten zijn MDM trouw, we hebben deze gehele periode geen lesuitval gehad door corona-

besmettingen. Wel zijn er wisselingen qua opkomst van de leerlingen opgemerkt. 

 

“Met trots kijken we terug op de flexibiliteit van de docenten en de vindingrijkheid er iedere keer 

weer een interessante les van te maken. Waar een barre bij een klassieke balletles en onmisbaar 

item is, volstond thuis een eetkamerstoel prima. Later, toen er buiten les gegeven werd, maakte 

de stoel plaats voor een fietsenrek op het schoolplein.” - Nathalie van Bijnen, coördinator dans & 

musical 

 

Toen het weer verbeterde en corona op zomervakantie ging verhuisden de lessen weer naar De 

Speeldoos. Een tijd was de operatie weer op weg naar normaal. Maar richting het najaar ging het stap 

voor stap weer bergafwaarts.  

 

In december zijn er strengere covid-maatregelen afgekondigd en is Theater de Speeldoos genoodzaakt om 

om 17.00 uur de deuren te sluiten. We gooiden het rooster om, want steeds was in onze ogen ‘niets doen 

geen optie’. Samen met De Speeldoos zochten we naar wat wél kon en we maakten in een oogwenk een 

weekendrooster. Waar het kon, gaven we van maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur les, de lessen die 

normaliter na 17.00 uur gegeven worden, planden we op zaterdag en zondag in.  

 

Toen Nederland weer op slot ging volgde MDM het advies van de overheid: we besloten om, net als de 

scholen, een week eerder te starten met de kerstvakantie, in de hoop dat 2022 er beter uit zou zien. 

 

2021 was voor MDM Dans & Musical een bewogen jaar waarin veel niet kon en mocht, waarin covid een 

grote stempel heeft gedrukt op het geheel. En toch, door de grote loyaliteit, warmte en flexibiliteit van 

iedere betrokkene, kijken we terug op een bijzonder jaar met een gouden randje. 

 

Dans- & musicalles in de openlucht 

De interactie met leerlingen is in een online les zoveel anders dan wanneer je samen in de zaal staat. 

Leerlingen en docenten misten elkaar. Op 12 maart vonden we het qua klimaat, in de breedste zin van het 

woord, voldoende geoorloofd om onze lessen naar buiten te verhuizen. Soms zat het mee en soms zat het 

tegen, maar we hadden er allemaal genoeg van om achter een beeldscherm te zitten en waren blij elkaar 

weer live te zien. 

Dans- en musicallessen naar buiten verplaatsen klinkt eenvoudig, ‘docent en kinderen naar buiten, muziek 

aan en gaan’, maar het werkt in de praktijk anders. We dragen de verantwoordelijkheid voor kinderen en 

jeugd tussen de 2 en 18 jaar. Een buitenruimte moet veilig, overzichtelijk en omheind zijn. Met dank aan 

Theaterwerkplaats Novalis, basisschool De Springplank en basisschool Misha de Vries konden we terecht 

op plekken die hieraan voldoen. 
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Weerberichten werden van uur tot uur gecheckt en de benodigde communicatie was intensief. De meeste 

lessen konden doorgaan. Lessen in het (schemer)donker waren best spannend, maar leverden leuke 

filmpjes op. Soms dansten we in een dikke winterjas met muts en das. Soms werden we getrakteerd op 

een zonnetje. Ook hadden we soms de pech dat we een nat pak haalden.  

 

 
 

Vughtse Dance Battle met MOVE Vught 

MOVE Vught organiseert de Vughtse Dance Battle. Dit is een project waar leerlingen uit de groepen 7 van 

de basisscholen uit de gemeente Vught zich voor kunnen inschrijven. Deze leerlingen maken samen met 

MDM-docenten een choreografie en kiezen zelf de muziek en kleding. Zij werken tijdens zes repetities 

hard aan een presentatie om tijdens de finale goed voor de dag te komen en een battle aan te gaan met 

de andere groepen. Helaas gooide ook hier covid roet in het eten. Door wederom te schakelen, hadden 

twee van onze docenten een instructievideo gemaakt voor alle leerlingen. Dit werd afgesloten met een 

digitale battle. Anders dan anders, maar ‘niets doen is geen optie’ was wederom ons motto. 

 

Voorstellingen in Theater de Speeldoos 

Ondanks beperkingen door corona zijn we ongelooflijk blij dat we uitvoeringen hebben kunnen realiseren 

voor alle dans- en musicalleerlingen.  
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Musical Boevenbende 

Aantal bezoekers: 245 

 

De musicalgroepen zijn al deze tijd enthousiast en serieus blijven repeteren. Voor hen was het iets 

makkelijker om elkaar digitaal te ontmoeten en later in de buitenlucht gericht aan het werk te zijn. Soms 

hebben we onszelf opgedragen door te gaan alsof we zeker wisten dat de musicalvoorstellingen echt 

zouden worden gespeeld en… ze kwamen er! 

 

Onze gehele musicalafdeling heeft de voorstelling Boevenbende uitgevoerd, een voorstelling gebaseerd 

op het verhaal van Oliver Twist. Omdat de theaterzaal in De Speeldoos niet geheel gevuld mocht worden 

(maximaal 50 bezoekers mochten in de zaal), speelden we zelfs een paar keer extra. De kaartverkoop 

werd gestart en in no time waren de kaartjes allemaal verkocht en speelden de musicalleerlingen de 

sterren van de hemel. 
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Dansvoorstelling Back on Stage 

Aantal bezoekers live: 392 

Aantal bezoekers online: 145 

 

Ook de dansafdeling kreeg groen licht om voorstellingen te geven. Direct werd de titel Back on Stage 

gebruikt. Aan deze shows deden heel wat meer kinderen mee dan bij de musical. Dit betekende voor de 

organisatoren dat er een flinke puzzel gelegd moest worden. Veel leerlingen dansen meerdere keren per 

week in verschillende groepen; het moest voor elke danser passen in een strak schema. De puzzel is 

gelegd! In tegenstelling tot voorgaande jaren waarin we shows gaven van minstens twee keer 60 minuten, 

besloten we het in 2021 anders te doen. We gooiden alle groepen op een hoop en maakten vier 

showgroepen. De vier groepen dansten elk hun eigen show. Dit betekende dat we wel vier voorstellingen 

van elk een uur hebben gegeven in twee dagen. Dit betekende ook dat we per dag vier keer een nieuw 

publiek in de zaal hadden. Alle lof voor de mensen van Theater de Speeldoos, samen kregen we het goed 

voor elkaar de grote zaal te ventileren, te poetsen, de kaarten te controleren en het publiek te placeren. 

Door de maximale capaciteit van 50 in de zaal besloten we ook aan de slag te gaan met een livestream. 

Ook deze streamkaartjes zijn goed verkocht. Iedereen was blij, trots en tevreden. 

 

Demoteams 

Na een hoopvolle aftrap van het nieuwe seizoen met een drukke en succesvolle Cultuurweek, rolden we 

langzaam richting het einde van 2021. Tijdens de Cultuurweek vonden de audities voor onze demoteams 

plaats, met genoeg animo om vier prachtige demoteams samen te kunnen stellen. Hoewel de teams niet 

live hun wedstrijden konden dansen, trainden ze wel fanatiek door. Het ging hen goed af, de teams 

presteerden goed bij de digitale wedstrijden. 
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Optredens rondom de feestdagen 

De peuters en kleuters hebben de pietengym niet hoeven missen en zij hebben allemaal met vlag en 

wimpel hun pietendiploma gehaald. We hebben er bijna honderd uitgedeeld. De pieten-optredens 

konden helaas door Covid niet doorgaan. Wel gaven we half december de afgesproken kerstoptredens in 

het Vughtse centrum. Onze musicalleerlingen zongen de hele zaterdag in het dorp de longen uit hun lijf. 

Hier zijn heel veel enthousiaste reacties op gekomen, inclusief een aanvraag voor volgend jaar.  

 

 

Enkele cijfers 

 

 2019 2020 2021 

Leerlingen onder de 18 musical 57 (< 21 jr) 44 49 
Leerlingen onder de 18 dans 265 (< 21 jr) 320 223 
Leerlingen boven de 18 dans 10 (> 21 jr) 15 12 
Leerlingen met strippenkaart dans 0 8 5 
Leerlingen dans via Sjors Sportief 0 20 71 
Totaal 332 407 360 
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Financieel overzicht 

 

Het kalenderjaar 2021 stond wederom in het teken van de coronapandemie. De opbrengst lesgelden 
bleven op niveau. Tussen de lockdowns hebben we voorstellingen kunnen organiseren. Dankzij de 
beperkte kosten was het saldo hiervan positief. Ook in 2021 heeft de gemeente Vught ons extra 
subsidie verstrekt als compensatie voor corona invloeden. De basissubsidie is door de invoering van 
een nieuwe systematiek verhoogd. De stijging van de kosten voor onder andere de docenten en de 
coördinatie kon hiermee worden opgevangen. 
Per saldo hebben we ook 2021 kunnen afsluiten met een positief saldo. Aan het instrumentenfonds 
werd € 2.412,- onttrokken voor de aanschaf van instrumenten en werd € 6.000,- toegevoegd. 
Daarnaast is een continuïteitsreserve van € 20.000,- gevormd. 

 
De financiële basis van MDM Vught is per saldo steviger geworden maar een wat hoger niveau van 
reserves ten opzichte van onze activiteiten blijft gewenst. De current ratio is verbeterd tot 2,21 en is 
daarmee boven het gewenste niveau van 2,00 gekomen. 
De basissubsidie van de gemeente Vught is voor 2022 verhoogd tot € 151.702,- en daarmee kunnen 
we naar verwachting ook in 2022 onze kosten dekken.   

 

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


