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Voorwoord

Terugkijkend was 2021 een topjaar voor Groev! Na een voorzichtige start door de invloed van de

maatregelen omtrent COVID-19 heeft Stichting Groev in 2021 de activiteiten kunnen ontwikkelen en

opstarten waarvoor de stichting is opgericht. We begonnen het jaar met het, uit nood geboren, project

‘Het Liedjes Loket’. Dit project maakte van de vervelende situatie omtrent de zware lockdown een

positieve, muzikale en leuke start van het jaar.

Toen in de zomer de maatregelen langzaam losgelaten werden, konden we de Groev Boogie Band en de

Groev Birds Band opstarten. Deze groepen worden georganiseerd op het raakvlaak tussen zorg en

muziekonderwijs. De juiste vorm was al snel gevonden en sindsdien komen de bands wekelijks bij elkaar

om samen te eten en samen muziek te maken.

Ondertussen gingen de muziekdocenten van Groev ook steeds vaker op pad om muziek te maken met

leerlingen in het speciaal onderwijs of met deelnemers bij zorgaanbieders. Dit vinden we te gek, want op

die manier kunnen we datgene wat wij zo tof vinden uitdragen: muziek maken verbindt, geeft

zelfvertrouwen en zorgt voor een glimlach.

Voor ons als organisatie was 2021 een feestje, en de juiste start om in het komende jaar verder te

bouwen aan ‘De muziekschool voor speciaal talent’. In dit jaarverslag leest u alles over het verloop van

het jaar en de activiteiten die we georganiseerd hebben.

Veel leesplezier!

Levi Westra

Voorzitter

www.stichtinggroev.nl
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1. Verslag van het bestuur

Activiteiten van Stichting Groev
Tijdens het afgelopen jaar is Stichting Groev een organisatie geworden met bestaansrecht. Groev is een

rol gaan spelen in het muziekonderwijs voor de doelgroep, zowel tijdens als buiten schooltijd. Sinds het

najaar komen er wekelijks een groep tieners en een groep jongvolwasssenen bij elkaar om samen te eten

en samen muziek te maken. Mede dankzij de projecten ‘Het Liedjes Loket’ en ‘De BEATBOUWERS’ tijdens

de voorzichtige start van het jaar kreeg Groev meer bekendheid onder de doelgroep als muziekschool.

Daarnaast wisten ook de scholen en zorginstellingen Groev te vinden voor muziekworkshops.

Tijdens de eerste maanden van het jaar stonden de voorgenomen plannen in de koelkast. Het

voornemen was om in het voorjaar van 2021 de verschillende Groev Bands op te starten, maar in

december 2020 werd er een zware lockdown afgekondigd waarbinnen het opzetten van nieuwe

activiteiten voor de doelgroep niet verantwoord was. Al snel ontstond het idee om door middel van

muziek toch iets voor de doelgroep, die het moeilijk had met de door de lockdown veroorzaakte

veranderingen, te betekenen. In samenwerking met Stichting BONT hebben we van januari tot en met

maart het Liedjes Loket georganiseerd. De jongeren voor wie Stichting BONT noodopvang organiseerde

kregen van docenten van Groev muziekles en gingen vervolgens op pad om muziek te maken in de

buitenlucht. Het Liedjes Loket kreeg onder meer aandacht van RTV Rijnmond en het Algemeen Dagblad.

De hierdoor verkregen bekendheid zorgde voor een netwerk en later in het jaar voor aanmeldingen voor

de bands.

De startdatum van de Groev Bands werd, vanwege de maatregelen omtrent COVID-19, een paar keer

uitgesteld om uiteindelijk in september echt te starten. Voor de Groev Boogie Band voor

jongvolwassenen stroomden de aanmeldingen als snel binnen. De aanmeldingen voor de Groev Birds

Band voor tieners liet even op zich wachten, maar dit kwam later toch op gang. Een Groev Bands hebben

plek voor 6 deelnemers die worden begeleid door een muziekdocent en een begeleider. Groev

organiseert voor de deelnemers vervoer en een maaltijd zodat de praktische uitdagingen rond

buitenschool muziekonderwijs voor de deelnemers met een verstandelijke beperking worden

weggenomen.

De lockdown aan het eind van het jaar gooide helaas wat roet in het eten met betrekking tot de

kerstconcerten. Omdat de Groev Bands wel doorgang vonden, is het jaar afgesloten met een fantastische

livestream via ZOOM en een videoclip van de Groev Birds Band.

www.stichtinggroev.nl
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Professionalisering organisatie
Op organisatorisch vlak heeft Groev een aantal stappen ondernomen om een goed gefundamenteerde

basis te realiseren waarop de verschillende activiteiten worden georganiseerd. De volgende zaken zijn in

2021 ondernomen of in gang gezet:

● Het bestuur heeft in juni het WBTR-Stappenplan doorlopen om te voldoen aan de nieuwe Wet

Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

● Er is in augustus een personeelsbestand opgezet en personeel in dienst genomen zodat de

organisatie met vaste gezichten kan werken en er minder met ZZP’ers gewerkt hoeft te worden.

De loonadministratie is uitbesteed aan het administratiekantoor Jouw! administratie. Het

werken met personeel is tevens een vereiste om de zorg te bieden zoals bedoeld in de WLZ en

de Jeugdwet tijdens de Groev Bands.

● In het najaar zijn Thijs, Levi en Pim in dienst gegaan als muziekdocent. Alle medewerkers

beschikken over een VOG.

● Stichting Groev is aangesloten bij de brancheorganisatie CultuurConnectie om zo gebruik te

kunnen maken van kennis en het netwerk.

● Stichting Groev heeft een AGB-code aangevraagd en toegekend gekregen zodat deelname aan

de Groev Bands gefinancierd kan worden vanuit het PGB van de deelnemers.

● Stichting Groev heeft de eerste stappen gezet om te kunnen voldoen aan de vereisten vanuit de

Jeugdwet om zo ook zorg te bieden voor deelnemers aan de Groev Birds Band.

● Er is contact gelegd tussen Méér Muziek in de Klas en Stichting Groev.

● Stichting Groev heeft een bijdrage geleverd tijdens de startbijeenkomst voor het Nationaal Plan

Iedereen Muziek: een programma waarin mogelijk wordt gemaakt dat mensen met een

verstandelijke beperking terecht kunnen bij de lokale muziekscholen.

● Er zijn verschillende offertes aangevraagd ten behoeve van de aanschaf van een digitale piano en

een mobiel geluidssysteem om een eerder toegekende bijdrage van het DeltaPort Donatiefonds

te kunnen besteden. Key-Music bracht de meest gunstige offerte uit en zal de piano en het

geluidssysteem in het nieuwe jaar leveren.

www.stichtinggroev.nl
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1.1 Activiteiten

Stichting Groev biedt verschillende structurele muzikale activiteiten in groepsverband. Als je samen

muziek maakt, gebeurt er iets bijzonders. Die krachtige werking van muziek moet voor iedereen

toegankelijk zijn! De activiteiten van Stichting Groev maken dit mogelijk voor mensen met een

verstandelijke beperking. Er is veel talent, maar om dit te kunnen ontplooien is er soms gewoon even

een handje hulp nodig. Naast het faciliteren van de Groev Bands zijn we bij continu bezig met het

ontwikkelen van relevant en voor de doelgroep toegankelijk muziekonderwijs. Het muziekonderwijs

wordt uitgevoerd via lesprogramma’s op scholen en workshops.

De Groev Birds op woensdagmiddag
Groev Birds is een naschoolse groepsactiviteit op woensdagmiddag van 13:00 - 17:00 uur voor tieners

tussen de 12 en 18 jaar. De (veelal) leerlingen uit het VSO worden door Groev opgehaald uit school en

komen samen in de Groev Studio om muziek te leren maken en samen op te trekken. De activiteit

bestaat naast een muzikaal onderdeel uit alledaagse activiteiten ondernemen zoals lunchen, een spel

spelen of een excursie doen. Een groep van 5 à 6 leerlingen worden begeleid door een muziekdocent en

een begeleider. Tijdens een groepsles muziek leren de deelnemers verschillende instrumenten kennen

en bespelen en worden zij begeleid in het samen muziek maken. Door middel van muziek werken de

deelnemers aan sociale vaardigheden, een positief zelfbeeld persoonlijke leerdoelen zoals concentratie

en taalontwikkeling. De Groev Birds Band middag wordt georganiseerd als groepsbegeleiding zoals

bedoeld in de WLZ & Jeugdwet. De Groev Birds Band is gestart op 1 september 2021.

www.stichtinggroev.nl
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Groev Boogie Band op donderdagavond
De Groev Boogie Band is een structurele muzikale groepsactiviteit voor mensen met een verstandelijke

beperking tussen de 18 en 35 jaar oud op donderdagavond van 17:00 - 21:00 uur. Een groep van vijf à

zeven muzikanten worden begeleid door een muziekdocent en één à twee begeleiders. Tijdens de avond

wordt er samen gegeten en wordt de deelnemers uitgebreid de mogelijkheid geboden zich te verdiepen

in instrumenten en het samen muziek maken te beoefenen. Naast het muziek maken is de bandavond

een sociale aangelegenheid die de deelnemers de mogelijkheid biedt contact te hebben met

leeftijdgenoten en vriendschappen aan te gaan. De Groev Boogie Band avond wordt georganiseerd als

groepsbegeleiding zoals bedoeld in de WLZ. De Groev Boogie Band is gestart op 2 september 2021.

De Muziek Club (mede mogelijk gemaakt door Stichting BONT)
De Muziek Club is een bijzondere samenwerking met Stichting BONT. Deze activiteit vindt wekelijks

plaats op dinsdagmiddag. Een vaste groep van zeven à acht jongeren en hun begeleiders komt naar de

Groev Studio, waar zij een groepsles muziek volgen aan de hand van verschillende thema’s. De

muzieklessen staan in het teken van zelfvertrouwen en leren samenwerken. De MuziekClub heeft het

jaar afgesloten met een fantastisch Zoom-optreden.

Het Groev Liedjes Loket
Omdat het tijdens de lockdown niet mogelijk was de beoogde bands en workshops op te starten

besloten we de handen ineen te slaan met Stichting BONT. Samen realiseerden we een waardevolle

invulling tijdens de noodopvang voor jongeren met een verstandelijke beperking. Twee dagen per week

werd er muziek geleerd, verzonnen en gemaakt welke vervolgens bij de voordeur aangeboden werd aan

mensen die tijdens de lockdown een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Belangstellenden konden voor

henzelf of voor een ander gratis een optreden aanvragen van het Liedjes Loket. Het liedjes Loket heeft

van januari tot maart bij voordeuren, verzorgingstehuizen en zelfs op straat opgetreden. De

deelnemende jongeren maakte contact met mensen die zij nog niet kenden en voor de buitenwereld

zorgde het Liedjes Loket voor positieve beeldvorming van mensen met een verstandelijke beperking.

Onder meer RTV Rijnmond en het Algemeen Dagblad hebben raportages gemaakt over het Liedjes Loket.

www.stichtinggroev.nl
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De BEATBOUWERS WORKSHOP
Ook in het voorjaar was er nog niet veel mogelijk door de geldende maatregelen maar hebben we met

de workshop de BEATBOUWERS op een verantwoorde manier muziek kunnen maken. Deze workshop is

opgebouwd rond een muzikale speeltuin, met als thema ‘de bouwplaats’, die in de buitenlucht opgezet

kan worden. De workshop is uitgevoerd bij VSO Accent op Noord en op een klein festival voor de

doelgroep.

Groev Workshops
Het workshopaanbod van Stichting Groev is ingericht voor scholen en zorgaanbieders. Tijdens de Groev

Workshop kunnen jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking kennismaken met de magie

van samen muziek maken. In 2021 hebben er zowel incidentele workshops als workshopseries

plaatsgevonden. Tijdens een workshop krijgt een groep een muziekles, gericht op samen muziekmaken,

van één of twee professionele muziekdocenten. De muziek workshops hebben onder andere plaats

gevonden bij de Ericaschool, Stichting Wielewaal, Breek de Week Delft, de Zorgvrijstaat, Philadelphia en

VSO Accent op Noord.

www.stichtinggroev.nl
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2. Toekomst

In 2022 gaan we door met waar we goed in zijn: heel veel muziek maken! Voor de Groev Bands willen we

meer deelnemers aantrekken zodat de organisatie gezond blijft en deze activiteiten op een duurzame

wijze georganiseerd kunnen worden. Ook willen we bekijken hoe we de Groev Bands voor meer mensen

kunnen organiseren. Dit zowel op het gebied van meer aanbod als op het gebied van financiering en

toegankelijkheid.

Naast het aanbod in de vrije tijd zal er meer tijd besteed worden aan het ontwikkelen van goed en

aansprekend muziekonderwijs voor de leerlingen in het speciaal onderwijs. Scholen in het speciaal

onderwijs kunnen daarnaast gebruik maken van de docenten van Stichting Groev, die op hun beurt

toegerust zijn om lessen de geven aan de doelgroep. Groev wil in de toekomst optreden als

expertisecentrum voor muziekeducatie aan mensen met een verstandelijke beperking.

In 2022 gaan er ook op organisatorisch gebied een aantal dingen veranderen. Het bestuur zal aangevuld

worden met een penningmeester in de persoon van Astrid van Driel. Op het gebied van personeel willen

we bekijken welke functies er zijn en hoe deze ingevuld kunnen worden door beschikbaar of nieuwe aan

te spreken personeel.

Ook op facilitair vlak gaan er dingen veranderen. 2022 zal in het teken staan van de zoektocht naar een

nieuw onderkomen dat voldoet aan alle wensen en eisen. Daarnaast zal gekeken worden of het mogelijk

is om vanuit Groev transportmiddelen aan te schaffen.

www.stichtinggroev.nl



11

3. Organisatie

Statutaire naam: Stichting Groev

Datum oprichting: 16 september 2020

KvK nummer: 80357431

AGB-code: 41522790

Bankrekeningnummer: NL 04 ABNA 0887699189

ANBI Status: toegekend

Fiscaal nummer (RISN): 861645248

Postadres: Grondherendijk 35B, 3082 DE Rotterdam

Telefoonnummer: +31 6 57 59 75 81

Website: www.stichtinggroev.nl

E-mail: contact@stichtinggroev.nl

Werkgebied: Regio Rotterdam

3.1 Samenstelling bestuur 2021

Voorzitter: Levi Westra

Secretaris & Penningmeester: Thijs Mijnster

Het bestuur ontvangt geen vacatiegeld. Wel is er een onkostenvergoeding beschikbaar voor

redelijkerwijs gemaakte kosten.

3.2 Werknemers

Stichting Groev werkt met professionele muziekdocenten en begeleiders. Deze keuze is gemaakt om de

deelnemers een goede pedagogische basis en kwalitatief muziekonderwijs te bieden. Op dit moment

heeft de stichting 3 werknemers in dienst. Wanneer er zich meer deelnemers aansluiten bij de vaste

groepen, wil Stichting Groev meerdere muziekdocenten en begeleiders in gaan zetten.

Alle werknemers hebben een 0-uren contract. Groev maakt op dit moment nog geen gebruik van een

CAO. Wel is er aandacht besteed aan een personeelsreglement welke is gebaseerd op afspraken die in de

branche gebruikelijk zijn. Voor de uren dat er les gegeven en/of begeleid wordt, worden werknemers per

uur uitbetaald. Voor organisatie werkzaamheden is er nog geen vergoeding beschikbaar, deze worden

door bestuursleden en werknemers vrijwillig uitgevoerd. In de realiteit betekent dit dat oprichters Thijs

& Levi deze taken buiten de lessen en begeleidingsmomenten uitvoeren. Het voornemen is dit in de

toekomst anders in te richten.

www.stichtinggroev.nl
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4. Financiën

Stichting Groev is een organisatie zonder winstoogmerk. De inkomsten bestaan uit gelden voor de zorg

van de deelnemers (PGB) en inkomsten uit gegeven workshops. Uit deze inkomsten betaalt de stichting

loon aan de muziekdocenten/begeleiders, huur voor de ruimten en vaste kosten zoals de website, het

telefoonnummer en vervoer.

In de tabel hieronder leest u een specificatie van de inkomsten en uitgaven van Stichting Groev in 2021.

Voor een uitgebreide toelichting over de financiën van Stichting Groev in 2021 verwijzen wij u naar het

financieel jaarverslag.

Inkomsten Uitgaven
Groev Bands € 5.253,97 Organisatie € 1.423,50
Workshops € 17.409,72 Boodschappen € 238,81
Fondsen € 2.500,00 Huur € 1.722,50
Donaties € 647,00 Personeel € 11.798,48
Overig € 1.499,90 Vervoer € 585,95

Investering muziekinstrumenten € 2.433,99
Reserveringen € 5.505,03
Oninbare facturen € 722,88

Resultaat € 2.879,45

Totaal € 27.310,59 Totaal € 27.310,59

www.stichtinggroev.nl
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5. Nawoord

Bedankt voor het lezen het jaarverslag van Stichting Groev. We hebben in 2021 veel muzikale avonturen

beleefd en fantastische muziek gemaakt met alle deelnemers van de Groev Bands en de Groev

Workshops. Ook is organisatie de in het afgelopen jaar weer een stukje professioneler geworden. We zijn

helemaal klaar voor het nieuwe jaar!

Als u meer wilt weten over Stichting Groev en voor videomateriaal verwijzen we u graag door naar onze

website, Instagrampagina en de Facebookpagina (www.stichtinggroev.nl,

www.instagram.com/stichtinggroev en www.facebook.com/stggroev). Als u vragen heeft, horen wij dit

graag via 06 57597581 of contact@stichtinggroev.nl.

www.stichtinggroev.nl


