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M
et trots tonen wij u dit 
Jaarverslag 2018. De groei 
die wij in 2017 voor 2018 
voorspelden, is behaald. 
Met een klein team 

hebben wij hard gewerkt om dit mogelijk te 
maken. Wij zijn dan ook enorm dankbaar 
voor de inzet en het enthousiasme van onze 
regio-coördinatoren en stagiaires. 

2018 was een jaar waarin meer dan 1100 
senioren in vier provincies hebben genoten 
van onze collegereeksen, gegeven door 
studenten. Een jaar waarin we drie grote prij-
zen in ontvangst mochten nemen en er twee 
nieuwe projecten, OGJG Migrantenouderen 
en OGJG Dementie, zijn gestart. 

Zonder de inzet van de student-docenten 
was dit resultaat niet mogelijk geweest. Zij 
vormen het hart van onze organisatie en het 
raakt ons met hoeveel passie zij zich inzet-
ten om colleges te geven aan ouderen. Ook 
gaat onze dank uit naar alle medewerkers 
van de locaties, die er telkens weer voor zor-
gen dat de colleges plaats kunnen vinden. 

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder 
de financiële steun van een aantal fondsen 
die hun vertrouwen uitspraken in onze pro-
jecten. In 2018 hebben o.a. het R.C. Maag-
denhuis, Fonds Nuts Ohra, Fonds Sluyter-
man van Loo, RCOAK en de Riki Stichting 
ons gesteund waarvoor wij hen zeer erken-
telijk zijn. Ook van particuliere donateurs 
mochten wij dankbaar donaties ontvangen. 

Gesterkt door de behaalde successen in 
2018 durven wij groots te dromen over 2019. 
Mocht u na het lezen van dit jaarverslag nog 
vragen hebben, kunt u contact opnemen 
door een e-mail te sturen naar info@ogjg.nl. 

Enny van Arkel en Ilse Nieuwland
Directeur-bestuurders  

Persoonlijke groei 
is niet afhankelijk van leeftijd

OUD GELEERD
Jong gedaan

VOORWOORD
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JAAROVERZICHT 2018

   Colleges Reeksen 
 Noord Holland  204 51
 Zuid Holland  32 8
 Utrecht   24 6
 Gelderland  36 9

PARTNERS & FONDSEN 

EN VERDER....

Waarvan met dementie  450
Waarvan zonder dementie 615
Migrantenouderen   45 1110

SENIOREN DEELGENOMEN

47

Nieuwe locaties 24
Bestaande locaties 23

LOCATIES

Senioren

DOELEN 2019:

4100 102
Studenten

3
Grote 
prijzen

Collegereeksen:

74
Colleges:

296
Student-docenten:

30
Aantal uren vrijwilligerswerk:

592
Aantal provincies:

4
Nieuwe projecten gestart:

3

STREVEN

Colleges:  240 Reeksen:  60

BEHAALD

Colleges:  296 Reeksen:  74

1 nieuwe websitenieuwe promofilm

1
       3 nieuwe regio-coördinatoren

>7000 likes op Facebook
131 posts op social media4 (onderzoeks-)stagiaires

- Riki Stichting
- Sluyterman van Loo
- Het Maagdenhuis
- RCOAK
-  Landelijk Platform  

Odensehuizen  
Nederland

-  Gemeente Amstel-
veen

- Gemeente Westland

- Fonds 1818
- Bibliotheek  
 Veluwezoom
-  Openbare Biblio-

theek Amsterdam
- Ouderen in de Wijk
- Ars Donaldi
- Bavo stichting
- Maex
- CZ
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Januari
Start eerste 

colleges 
2018

September
• Aftrap OGJG Migrantenouderen

• Start Regio-coördinatoren  
Lowieke (GLD) en Chantal (UT)
• OGJG aanwezig op Wereld  

Alzheimerdag

Februari
• Nominatie Nederlandse  
• Loterij in Bewegingsprijs

• Start onderzoeksstage OGJG 
• Dementie student UU

• OGJG ontvangt ANBI status

Oktober
• Workshops in de Week van de Ontmoeting

• Collegereeks Migrantenouderen  
in de Honingraat

• Artikel in VAR nieuws
• OGJG ontvangt het CFB keurmerk

• Interview op NH Radio
• OGJG bij Pact voor de Ouderenzorg

• Afronding promotiefilmpje om doneren te stimuleren
• Collegereeks Migrantenouderen in OBA

• Lancering nieuwe website
• Start samenwerking Alzheimercentrum  

Amsterdam- met Philip Scheltens

Maart
• Nieuwe huisstijl

• Start van huidige Raad  
van Toezicht 

• Artikel in Houtensnieuws 
Utrecht

November
• OGJG wint AUV Publieksprijs uitgereikt  

door Alumnivereniging van de UvA
• OGJG op het podium bij UP!  

Ontbijtshow Deventer
• OGJG genomineerd voor Monuta  

aanvrager van het kwartaal
• Collegereeks Migrantenouderen in Utrecht
• Start stagiaires HvA voor OGJG Dementie
• Promotiefilmpje van Nederlandse Loterij in  

Bewegingsprijs 2019 online
• OGJG in het Parool

• Start samenwerking ESAN

April
• Start pilot OGJG  

Dementie
• OGJG wint Nederlandse 
Loterij in Bewegingsprijs

December
• Artikel op Waardigheid en Trots

• Het bestuur van OGJG spreekt voor 
de Rotary Amsterdam Zuid

• Artikel op Meerdanvijftig.nl 

Mei
• OGJG organiseert workshop 
studenten Universiteit Utrecht
• Afronding onderzoeksproject 
internationale studenten UvA

• Start Regio-coördinator Marit 
(Zuid-Holland)

Juni
• OGJG op Dementieweb.nl

Juli
• Zomercolleges 2018  

in Gelderland
• Artikel in De Nieuwe Praktijk 

(Ministerie van VWS)
• Het bestuur van OGJG  
spreekt voor Rotaryclub  

Amstelveen Amstel

Augustus
• OGJG in Stadskrant  
Centrum Amsterdam

2018 in vogelvlucht

OUD GELEERD
Jong gedaan
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OGJG:  

colleges voor senioren 
Eenzaamheid, kwetsbaarheid, lage zelfredzaamheid, dementie: de beeldvorming 
rondom ouder worden is allesbehalve positief. Tijd dus voor stevig een tegengeluid  
en dat bied je niet alleen door het aanbieden van bingo en handwerken. De colleges 
van OGJG worden ondertussen aangeboden in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht 
en Gelderland en op dagelijks niveau zijn we de aanvragen alleen maar toenemen.  
Dit geeft wel weer hoe groot de vraag is. 

OGJG Dementie:   
colleges voor mensen met dementie 
In het voorjaar van 2018 heeft Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan in samenwerking 
met een student van de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de succesfac-
toren van colleges voor mensen met dementie. Naar aanleiding van deze resultaten 
zijn twee collegereeksen ontwikkeld, speciaal voor deze doelgroep. OGJG Demen-
tie organiseert interactieve colleges gegeven door studenten, zodat de kloof tussen 
mensen met dementie en de maatschappij wordt verkleind. OGJG Dementie is meer 
dan een leuke activiteit waaraan zoveel mensen plezier beleven; het draagt op korte 
en op lange termijn bij aan het (cognitieve) welzijn van zowel senioren met dementie 
als jonge mensen. Positieve pijlers voor een betekenisvol leven mogen niet opeens 
wegvallen als men aan een cognitieve aandoening leidt of volgens de maatschappij 
een hoge leeftijd heeft bereikt. OGJG Dementie biedt een onvergetelijke hier en nu 
ervaring. 

Hoewel ik misschien niet alles kan onthouden is dit weer eens iets anders dan praten 
over mijn gevoelens van ups en down. Er wordt weer een stuk buitenwereld aan mij 
gepresenteerd in de vorm van een geschiedenisles. – Deelnemer Odensehuis Zuid. 

 
OGJG Migrantenouderen:  
colleges voor migrantenouderen 
Sinds de oprichting van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan is er (onbedoeld) een 
hoofdzakelijk autochtone populatie bereikt. Echter, de afgelopen periode is er een be-
hoefte gesignaleerd onder migrantenouderen, die in hun moedertaal willen deelnemen 
aan uitdagende activiteiten. Om die reden is in 2018 het project OGJG migrantenouderen 
van start gegaan. OGJG organiseert interactieve colleges voor migrantenouderen, 
gegeven door studenten die de taal machtig zijn van de doelgroep. Migrantenouderen 
uit bijvoorbeeld Suriname, de Antillen, China, Turkije en Marokko kunnen in hun eigen 
taal een collegereeks volgen van vier keer een uur. 
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Partners

Studenten
In alle drie de projecten worden naast de senioren 
natuurlijk ook de verschillende studenten bereikt. 
Studenten van het HBO en de universiteit, met allerlei 
studie-achtergronden, leren dankzij de OGJG pro-
jecten en het daarmee gepaard gaande contact met 
ouderen meer over de ouderenzorg. Daarnaast krijgen 
wij vaak terug dat zij, naast dat zij hun presentatie-
vaardigheden verbeteren en hun werkzaamheden 
als student-docent voor OGJG goed staan op hun 
cv, dat zij ook daadwerkelijk veel opsteken van de 
input van de senioren-deelnemers. Zo snijdt het mes 
tussen oud en jong ook echt aan twee kanten.

Donateurs
Er zijn relaties gelegd met donateurs, bedrijven en 
er is ingezet op een verbreding van de achterban 
door het werven van nieuwe donateurs. Middels een 
aansprekend animatiefilmpje wordt uitgelegd wat de 
doelstellingen zijn van OGJG, zodat voor donateurs 
zichtbaar wordt waar giften aan worden besteed. 
Sinds januari 2018 heeft OGJG de ANBI status 
gekregen en in oktober 2018 is het CBF keurmerk 
ontvangen waardoor het eenvoudiger wordt nalaten-
schappen te ontvangen. 

Fondsen
In 2018 heeft OGJG steun ontvangen van vermo-
gensfondsen (Riki Stichting, Fonds1818, R.C.  
Maagdenhuis, Sluyterman van Loo en RCOAK),  
gemeentelijke innovatiefondsen (Dordrecht,  
Amstelveen, Westland) en van particuliere fondsen. 

Jaarrekening

De jaarrekening 2018 is als bijlage toegevoegd aan 
het jaarverslag. In dit rapport zijn de balans per 
31-12-2018, de winst-en-verliesrekening over 2018 
en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij 
de jaarrekening 2018. De jaarrekening is opgesteld 
in samenwerking met Frank Kanen (BOX2 Fiscaal 
juristen te Breda).

 

Voor Pepijn
 

Van jong naar oud, 
in je handen ligt goud.

Eerst onzeker  
in je woorden,

dat is wat ons bekoorde. 
Viermaal is scheepsrecht 

je kunt het heel echt. 
Nogmaals voor  
volgend jaar, 

voor deze oude  
mensen schaar.
- Deelneemster  

OBA Buitenveldert -

10



13

BELEIDSPLAN

www.oudgeleerdjonggedaan.nl
Bank: NL96INGB0006508350
KVK: 60762233

ANBI status
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan heeft sinds 2017 
een ANBI status. Hiertoe dienen een aantal gegevens 
te worden gepubliceerd. Onderstaand een overzicht 
met deze gegevens.
 
Algemeen
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan is opgericht in 
2014 en ingeschreven onder nummer 60762233 in 
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
Amsterdam. 
RSIN: 854048765

Bezoekadres
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan
RSIN: 854048765
Haarlemmerstraat 121-1, 1013 EN Amsterdam

Doelstelling volgens de statuten
De statutaire doelstelling van Stichting Oud Geleerd 
Jong Gedaan luidt:
Het zonder winstoogmerk bevorderen van activitei-
ten die het (intellectuele) welzijn van (mindervalide) 
ouderen verhogen en jong en oud bij elkaar brengen. 
SBI-code: 88102 - Welzijnswerk voor ouderen.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Het beleid van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan 
is terug te vinden in het bestuurlijk jaarverslag en 
–rekening (2017) en het projectplan (2018-2020). 
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan zet zich voor 
minstens 90% in voor het algemeen belang. Met het 
geheel aan de algemeen nuttige activiteiten wordt 
er geen winstoogmerk nagestreefd. De colleges zijn, 
onafhankelijk van de locatie waar zij gegeven worden, 

vrij toegankelijk voor alle leergierige senioren die 
willen participeren. 

Oprichting Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan is in 2014 
opgericht door Enny van Arkel en Ilse Nieuwland. De 
twee oprichters zijn beiden werkzaam (geweest) in 
de seniorenzorg. 

Tijdens hun werkzaamheden in de seniorenzorg 
zagen zij dat er nog veel winst te behalen valt op 
welzijnsgebied. Er zijn weinig activiteiten die inspelen 
op het intellectuele vermogen van senioren. Zij zagen 
dat er in de seniorenzorg op grote schaal sprake 
is van een onjuiste beeldvorming en stigmatisering 
omtrent de wensen van senioren: de doelgroep 
verandert, maar het aanbod verandert niet mee. Zij 
spraken met meerdere zorgvragers en in het werk-
veld hebben zij verscheidene zaken geconstateerd: 

Het aantal senioren groeit snel en de wensen van 
deze groep veranderen. Hier wordt door de maat-
schappij nog nauwelijks op gereageerd. Er wordt 
veel op spel en beweging gericht en weinig op 
intellectuele stimulans en activering van de hersenen. 
Senioren geven zelf vaak aan ontevreden te zijn. Zij 
willen niet alleen maar bingo spelen of handwerken, 
maar vinden het leuk om nieuwe dingen te leren.
Op het moment dat senioren cognitief gestimuleerd 
worden, beleven zij hier veel plezier aan. Er bestaan 
veel vooroordelen over senioren vanuit jongeren en 
vice versa. Er wordt niet of nauwelijks samengewerkt 
met (hoogopgeleide) studenten. 

Deze constateringen resulteerden in de oprichting 
van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan. Stichting 
OGJG streeft ernaar om passende intellectuele ac-
tiviteiten voor senioren te ontwikkelen en wil daarbij 
gebruik maken van jong talent. Een leven lang leren 
moet voor iedereen mogelijk zijn, persoonlijke groei is 
ten slotte niet afhankelijk van leeftijd. 

Beloning bestuurders

Handelsbevoegdheden bestuursleden
In de dagelijkse praktijk kan een bestuurslid niet 
afzonderlijk beschikken over het vermogen van de in-
stelling. De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd 
om te handelen en de handelsbevoegdheden zijn 
statutair vastgelegd. 

Beloningsbeleid bestuurders
Het bestuur van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan 
verricht de werkzaamheden volledig onbezoldigd. 
Er is enkel sprake van vergoeding van onkosten die 
samenhangen met het voorbereiden en bijwonen 
van de vergaderingen, zoals eventueel noodzakelijke 
reiskosten en/of materiaalkosten. Vacatiegeld is niet 
bovenmatig en is lager dan de maximumvergoe-
ding die is opgenomen in het ‘Besluit vergoedingen 
adviescolleges en commissies’. Deze kosten weer-
spiegelen slechts in zeer beperkte mate de daadwer-
kelijke bestede uren en de kwaliteit van de inbreng. 
In de jaarrekening 2017 zijn de uitbetaalde onkosten-
vergoedingen opgenomen. 

Profiel bestuurders 
Het bestuur van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan 
bestaat minimaal uit twee personen, waarbij de rol 
secretaris en penningmeester kan worden gecom-
bineerd. Het huidige bestuur bestaat uit de twee 
oprichters, wat voor nu dan ook de gewenste situatie 
is. De Raad van Toezicht zal, wanneer (een deel 
van) het bestuur moet worden vervangen, met welke 
reden en/of aanleiding dan ook, een passend profiel 
samenstellen van de benodigde kandidaat. Dit zal 

gebeuren tijdens een speciaal daarvoor belegde ver-
gadering en zal worden gebaseerd op de fase waarin 
de stichting zich op dat moment bevindt. 

Beloningsbeleid directie
De twee directieleden Enny van Arkel en Ilse Nieuw-
land zijn in loondienst van Stichting Oud Geleerd 
Jong Gedaan (verloning door BOX2 Fiscaal juristen, 
Breda). Deze loonkosten zijn terug te vinden in de 
Jaarrekening 2018. 

Onderbouwing vermogen

Beschikkingsmachtscriterium
Het bestuur bestaat uit drie personen, allen met even-
veel stemrecht, geen van de leden heeft een door-
slaggevende stem of een vetorecht. Hierdoor heeft 
het bestuur geen meerderheid in de zeggenschap 
over het vermogen van de instelling en voldoet daar-
bij aan het beschikkingsmachtscriterium.  

Eigen vermogen
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan houdt niet meer 
vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de 
operationele en bestuurlijke uitvoering. Het eigen 
vermogen is om deze reden beperkt. 

Opheffing
Het geld dat overblijft na opheffing van Stichting Oud 
Geleerd Jong Gedaan zal worden besteed aan een 
ANBI met een soortgelijk 
doel. 

Een grote rechtopstaande duim!  
“Ik heb niet veel schoolopleiding gehad maar wilde wel graag meer inhoud. Door de 
colleges van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan kan dat. Je kan altijd wat van de 
colleges leren.” – Mevrouw Fredriks, deelneemster OBA Buitenveldert, 75 jaar

12



15

1 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Raad van Toezicht

Floris Venneman - Voorzitter

Liane den Haan – Algemeen lid

Gerard Bakker – Algemeen lid

Raad van Bestuur

Enny van Arkel - Directeur- bestuurder

Ilse Nieuwland - Directeur- bestuurder

Regio-coördinatoren

Lisette de Groot - Noord-Holland, OGJG Migrantenouderen en OGJG Dementie 

Lowieke Vermeulen - Gelderland  

Chantal de Ruiter - Utrecht 

Marit Lommelaars - Zuid-Holland

Ambassadeurs

Prof. Dr. Erik Scherder - Hoogleraar Neuropsychologie (AUMC) en ambassadeur OGJG

Ton Nijenhuis - Voormalig CEO RegioBank en ambassadeur OGJG

Andrea van Pol - Presentator, dagvoorzitter en ambassadeur OGJG 

 

Adviseurs

Rob de Vries - Voormalig financieel adviseur ABN Ambro Bank en adviseur OGJG

Prof. Dr. Philip Scheltens - Hoofd Alzheimer Centrum en adviseur OGJG Dementie
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‘OGJG is geweldig voor het brein!’
ambassadeur prof. dr. Erik Scherder 


