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Voorwoord
Met trots tonen wij u het Jaarverslag 2019. De groei die  
wij in 2018 voor 2019 voorspelden, is behaald. Met een 
groeiend team hebben wij hard gewerkt om dit mogelijk 
te maken. Wij zijn dan ook enorm dankbaar voor de 
inzet en het enthousiasme van onze regiocoördinatoren, 
studentdocenten en stagiaires. 

Meer dan 4.100 senioren volgden colleges, 
gegeven door 94 studenten. Dat is 
omgerekend meer dan 770 uur aan educatie, 
verspreid over 200 locaties door het hele land. 
5000 magazines werden gedrukt.  
3 nieuwe provincies werden gestart,  
4 provincies voortgezet. 4 stagiaires zijn 
begeleid. 1 prachtige prijs is gewonnen en 
voor 2 prijzen werden we genomineerd. 

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

Daarnaast gaat onze dank uit naar alle fondsen 
en partners die hun vertrouwen uitspraken in 
onze projecten. In 2019 hebben o.a. het  
R.C. Maagdenhuis, Fonds Sluyterman 
van Loo, RCOAK en de Riki Stichting ons 
gesteund waarvoor wij hen zeer erkentelijk 
zijn. Ook van particuliere donateurs mochten 
wij dankbaar donaties ontvangen. 

Reikhalzend kijken we uit naar alle kansen  
die voor ons liggen in 2020. Naar verwachting 
zullen we ook komend jaar weer een 
verdubbeling meemaken, waarbij we ernaar 
streven om meer dan 8000 senioren en  
300 studenten te verbinden door middel  
van kennis.

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

Colofon
Tekst Enny van Arkel en Ilse Nieuwland
Fotografie Sonia Commandeur, Mila van Egmond, Marcel Krijgsman en Ron Tetteroo 
Stockfotografie Freepik, www.freepik.com
Vormgeving Buro Extern B.V. Alkmaar
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“ 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

“ Iedere ‘oudere’ met of zonder dementie heeft 
baat bij het volgen van de colleges van OGJG! 
Het Alzheimercentrum Amsterdam ondersteunt 
de missie en visie van OGJG en werkt heel graag 
met hen samen om nieuwe collegereeksen te 
ontwikkelen, hen te helpen bij het vinden van 
doelgroepen, en de opgedane kennis in het 
centrum via OGJG te verspreiden. Het aanbieden 
van OGJG is inmiddels een vast onderdeel 
geworden van het behandelpakket van het 
Alzheimercentrum Amsterdam.”

  OGJG ambassadeur prof. dr. Philip Scheltens, 
hoogleraar neurologie endirecteur  
Alzheimercentrum Amsterdam.

OGJG KunstKoppels
Op initiatief van de Kunsthal Rotterdam, Klup 
en Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan
(OGJG) zijn in mei en oktober 2019 de eerste 
twee edities van KunstKoppels georganiseerd.
Gezien het grote succes van de pilot start in 
2020 het (landelijke) project KunstKoppels.
Tijdens KunstKoppels ontmoeten deelnemers 
iemand die voor hem/haar nieuw en onbekend
is. Iemand van een andere generatie, of met 
een andere achtergrond of leefwijze.
De ontmoetingen vinden plaats in het museum 
waar middels inspirerende vragen
gesprekken worden gefaciliteerd terwijl 
de Kunstkoppels door de tentoonstelling 
wandelen.

Resultaten
De colleges van OGJG vormen meer dan een 
leuke activiteit waaraan zoveel mensen plezier 
beleven; het draagt op korte en op lange 
termijn bij aan het welzijn van zowel oudere 
als jonge mensen. In 2019 rondde OGJG een 
impactmeting af, hieronder staan een aantal 
resultaten weergegeven.

•  74% van de deelnemers geeft aan dat de 
colleges hen de mogelijkheid geeft om 
herinneringen of kennis op te halen.

•  Voor 81% van de deelnemers geeft een 
college meer gespreksstof.

•  86% van de deelnemers zegt dat de 
colleges een positief effect op hen hebben. 
De overige 14% is neutraal.

•  100% van de deelnemers vond het prettig 
een college te volgen van een student-
docent.

OGJG projecten
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 Gelderland, Groningen, 
Friesland, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht 
en Zuid-Holland en op dagelijks niveau zijn we 
het aantal aanvragen alleen maar toenemen.  
Dit geeft wel weer hoe groot de vraag is. 

“ Wanneer je college geeft aan senioren, ben je 
genoodzaakt de stof veel beter te kennen en 
begrijpen dan voor een tentamen.  
Handig, ter voorbereiding op het schrijven  
van mijn scriptie!” 

   Studentdocent Strafrecht, Wessel Meijering 

OGJG Dementie
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan heeft in 
samenwerking met een onderzoeksstudent 
van de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan 
naar de succesfactoren van colleges voor 
mensen met dementie. Naar aanleiding van 
deze resultaten zijn twee collegereeksen 
ontwikkeld, speciaal voor deze doelgroep. 
OGJG Dementie 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. 
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Partners
Op lokaal, regionaal en landelijk niveau werken wij samen met uiteenlopende 
organisaties, zodat doelstellingen optimaal kunnen worden bereikt.

OGJG werkt samen met studenten
In alle projecten worden naast de senioren 
natuurlijk ook de verschillende studenten 
bereikt. Studenten van het HBO en de 
universiteit, met allerlei studieachtergronden, 
leren dankzij de OGJG projecten en het 
daarmee gepaard gaande contact met 
ouderen meer over de ouderenzorg.  
Daarnaast krijgen wij vaak terug dat zij, naast 
dat zij hun presentatievaardigheden verbeteren 
en hun werkzaamheden als studentdocent 
voor OGJG goed staan op hun cv, dat zij ook 
daadwerkelijk veel opsteken van de input van 
de senioren-deelnemers. 

OGJG werkt samen met fondsen
Riki Stichting, Sluyterman van Loo,  
Het Maagdenhuis, RCOAK, Fonds 1818,  
Ars Donandi, Bavo stichting, Maex

OGJG werkt samen met 
opleidingsinstituten
Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, 
Radboud Universiteit, NTI, Universiteit Utrecht, 
Hogeschool van Amsterdam, Erasmus 
Universiteit.

OGJG werkt samen met de 
zorginstellingen
Amstelring, Amsta, Axioncontinu, Evean, 
Cordaan, Combiwel, Odensehuis, Zorggroep
de Laren, Parkhuis, Domus Magnus, Florence, 
Nes, Insula Dei, en vele anderen

OGJG werkt samen met de 
bibliotheken
Openbare Bibliotheek Amsterdam, Openbare 
Bibliotheek Utrecht, Bibliotheek Veluwezoom, 
Bibliotheeknetwerk Overijssel, Bibliotheek  
Den Haag, Bibliotheek Rotterdam. 
Project Ouderen in de Wijk.

OGJG werkt samen met de 
gemeenten
Gemeente Dordrecht, Gemeente Amstelveen, 
Gemeente Westland, Gemeente Utrecht.

Overige partners
KenniZ, UMC Alzheimercentrum Amsterdam, 
Up Nederland, Kunsthal Rotterdam, Klup. 
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Beleidsplan
www.oudgeleerdjonggedaan.nl

Bank: NL96INGB0006508350
KVK: 60762233

CBF Keurmerk 
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan heeft sinds 2018  
Het CBF-Keur voor goede doelen. 

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 activiteiten die het (intellectuele) welzijn van (mindervalide) 
ouderen verhogen en jong en oud bij elkaar brengen.

SBI-code: 88102 - Welzijnswerk voor ouderen.
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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 senioren-
zorg 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 werkveld hebben zij verscheidene zaken 
geconstateerd: 
●   Het aantal senioren groeit snel en de 

wensen van deze groep veranderen. Hier 
wordt door de maatschappij 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 activiteiten voor 
senioren te ontwikkelen en wil daarbij gebruik 
maken van jong talent. Een leven lang leren 
moet voor iedereen mogelijk zijn, persoonlijke 
groei is niet afhankelijk van leeftijd. 
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Raad van Bestuur 
Voorzitter: Enny van Arkel 
Secretaris en penningmeester: Ilse Nieuwland 

Raad van Toezicht 
Voorzitter: Floris Venneman 
Algemeen lid: Liane den Haan 
Algemeen lid: Gerard Bakker 

Landelijk projectleider 
Lisette de Groot 

Regiocoördinatoren
Gelderland: Bobby Canton
Groningen en Friesland: Peter-Hans Dijkstra 
Noord-Holland: Yentl Keijser
Overijssel: Céline van Schaik
Utrecht: Lisette Brouns
Zuid-Holland Noord: Marit Lommelaars
Zuid-Holland Zuid: Judith Jansen 

Ambassadeurs 
Prof. dr. Geert ten Dam: voorzitter College van 
Bestuur van de Universiteit van Amsterdam  
Ton Nijenhuis: voormalig CEO van de 
RegioBank, nu interimmer via Tonsultancy 
Prof. dr. Philip Scheltens: hoogleraar 
Neuropsychologie en directeur van 
Alzheimercentrum Amsterdam 
Prof. dr. Erik Scherder: hoogleraar Klinische 
Neuropsychologie en hoofd van de 
gelijknamige afdeling aan de VU. Auteur van 
veel bekende boeken. 

Beloningsbeleid directie
De twee directieleden Enny van Arkel en Ilse 
Nieuwland zijn in loondienst van Stichting Oud 
Geleerd Jong Gedaan (verloning door BOX2 
Fiscaal juristen, Breda). Deze loonkosten zijn 
terug te vinden in de Jaarrekening 2019. 

Onderbouwing vermogen

Beschikkingsmachtscriterium
Het bestuur bestaat uit drie personen, allen 
met evenveel stemrecht, geen van de leden 
heeft een doorslaggevende stem of een 
vetorecht. Hierdoor heeft het bestuur geen 
meerderheid in de zeggenschap over het 
vermogen van de instelling en voldoet daarbij 
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. 



“ Onze bewoners genieten 
zichtbaar van de colleges. 
Inmiddels hebben zij 
meerdere reeksen met 
plezier gevolgd.”

Activiteitenbegeleidster  
Paula van Leenhoven,
locatie De Werf

“ Ik voel me eindelijk  
weer serieus genomen.  
Het aanbod voor mijn 
doelgroep is behoorlijk beperkt 
als je niet van knutselen houdt” 

   Senior Ria,  
Huis van de buurt Floriande


