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Voorwoord
Aan het eind van het jaar blikken wij, net als velen van u, altijd even terug.
Met betrekking tot 2020 hoeven wij u niet te vertellen welk thema er in ons
werkende en privéleven centraal stond. Voor heel veel mensen was het helaas
een jaar van verlies, onzekerheid en hectiek.

‘De wereld is zoals je hem zelf ziet’,
dus wij kiezen ervoor om onze blikken te richten
op alles wat wel mogelijk was dit jaar.

Ook voor OGJG was 2020 een bewogen jaar
en dit jaarverslag moet worden gelezen in
het licht van alle veranderingen die zich in de
periode na 16 maart 2020 hebben voorgedaan.
Bij de start van 2020 waren de verwachte
resultaten helder geformuleerd: er zouden
8000 ouderen en 300 studenten door middel
van de colleges aan elkaar worden verbonden.
Echter, de uitbraak van het COVID-19 virus
bracht veel onzekerheden met zich mee:
verpleeghuizen, buurthuizen en bibliotheken
gingen op slot en alle activiteiten werden
stilgelegd. Meer dan ooit werd er beroep
gedaan op het aanpassingsvermogen van
OGJG activiteiten moesten door de crisis
anders worden ingericht, er vond een grote
verschuiving plaats van offline naar online.
‘De wereld is zoals je hem zelf ziet’, dus wij
kiezen ervoor om onze blikken te richten
op alles wat wel mogelijk was dit jaar. De
honderden (digitale) ontmoetingen die er door
OGJG zijn georganiseerd, de honderden
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studenten die zich voor uiteenlopende
projecten hebben ingezet, de grote
hoeveelheid positieve media aandacht, de
lancering van OASE, het televisiedebuut met
Seniorencollege, de talloze dankbare reacties
van deelnemers. Kortom, OGJG is meer dan
ooit een zichtbare, creatieve, innovatieve en
flexibele organisatie gebleken.
Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor
de fijne samenwerking en het vertrouwen.
Dankzij de inzet van alle vrijwilligers en
medewerkers en de hulp van velen uit ons
netwerk werd 2020 toch een succesvol jaar.
Moe, maar bovenal trots, dankbaar en voldaan
sluiten we 2020 af. Wij verheugen ons op al
het moois dat 2021 OGJG zal brengen!
Enny van Arkel en Ilse Nieuwland
Directeur-bestuurders

Jaarverslag 2020 ︱ 5

Nieuwe samenwerkingen

Bereik

• SkillsTown met project OASE
• Vier het Leven en MuseumPlusBus met
museumbezoeken (pilot)

● 300.000 senioren
(inclusief kijkers Seniorencollege)
● 117 studenten
● 1432 uur aan educatie

Nominaties
• FD Jonge Talenten 2020
• Libelle Ster 2020
• VCU Vrijwilligerstrofee

Organisatie
Steun

Jaaroverzicht

2020

• Vele dankbare reacties van deelnemers
• Vele mensen en bedrijven hebben
OGJG belangeloos geholpen.
• Positieve houding en creatieve
bijdrage van OGJG vrijwilligers

• Persoonlijke ontwikkelingstraining
voor medewerkers
• Implementatie CRM systeem
• Succesvolle uitvoering
strategische doelstellingen
• Ontwikkeling CoVince App
voor Studentendocenten
• Positief financieel resultaat

Projecten
• OGJG College
• OGJG Dementie
• OGJG Online Interactief
• OGJG Online
• OGJG in het museum
• OASE van kennis
• Seniorencollege
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Activiteiten
• (Online) colleges door het hele land
• Televisiedebuut met SeniorenCollege
op ONS TV
• 4200 handgeschreven knuffelkaarten
voor verpleeghuisbewoners
• #OGJGhelptmee actie

Fondsen & Communicatie
• Gift van €200.000 door de
Vriendenloterij op het Goed Geld Gala
• In totaal € 199.324 ontvangen
subsidiegelden
• Meer dan 50 publicaties en
vertoningen in (landelijke) media
Jaarverslag 2020 ︱ 7

Visie & missie
Visie
OGJG streeft naar een maatschappij waarin
een leven lang leren voor iedereen de norm is.

Missie
Persoonlijke groei is niet afhankelijk van
leeftijd. Positieve pijlers voor een betekenisvol
leven mogen niet opeens wegvallen als men
volgens de maatschappij een hoge leeftijd
heeft bereikt. OGJG geeft de positieve pijlers
van het menselijke bestaan een leven lange
betekenis, ook als een hoge(re) leeftijd is

bereikt. OGJG verbindt generaties door
middel van kennisoverdracht, actualisering
en verdieping en geven inhoud aan
maatschappelijke thema’s als ‘een leven lang
leren’ en ‘voorkomen van eenzaamheid’.
Hierdoor draagt zij op korte en op lange
termijn bij aan het (cognitieve) welzijn van
zowel oudere als jonge mensen. OGJG is
pionier op het gebied van intergenerationele,
interactieve en cognitief uitdagende
activiteiten.

Doelstellingen

Strategische doelstellingen 2020

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.

1. Kwalitatieve activiteiten
OGJG organiseert kwalitatieve (online)
activiteiten waaraan senioren kunnen
deelnemen, ook als er restricties gelden
i.v.m. covid-19.

Dit wordt onderverdeeld in de volgende
doelstellingen:
• Het (intellectuele) welzijn van
(mindervalide) ouderen verhogen.
• Jong en oud bij elkaar brengen, hen
van elkaar laten leren en vooroordelen
wegnemen.
• Eenzaamheid onder ouderen verminderen
en geestelijke achteruitgang remmen.
• Studenten relevante (vrijwilligers-)
werkervaring aanbieden.
• Studenten kennis laten maken met de
zorgsector.

‘Positieve pijlers voor een
betekenisvol leven mogen
niet opeens wegvallen
als men volgens de
maatschappij een hoge
leeftijd heeft bereikt.’
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2. Structurele inkomsten
OGJG streeft naar structurele inkomsten
uit activiteiten en donaties met als doel
onafhankelijk te worden van subsidiegelden.
3. Naamsbekendheid en marktpositie
OGJG vergroot actief haar naamsbekendheid
en profileert zich in de welzijnssector door haar
expertise en goede naam.
4. Innovatie
OGJG is doorlopend gericht op innovatie,
op het gebied van welzijnsactiviteiten,
doelgroepen maar ook binnen de eigen
organisatie.
5. Samenwerkingen
OGJG werkt actief samen met (lokale)
organisaties om de missie van ‘een leven lang
leren voor iedereen’ te kunnen realiseren.
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OGJG projecten doorlopend
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan organiseert cognitief uitdagende activiteiten
voor senioren, gegeven door studenten. In 2020 zijn er uiteenlopende projecten
georganiseerd om de doelstellingen te behalen.

OGJG Colleges
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan
organiseert interactieve colleges voor senioren
gegeven door studenten. De colleges worden
gegeven in een reeks van 4 keer een uur en
vinden plaats in verpleegcentra, buurtcentra
en bibliotheken. De colleges zijn altijd
afgestemd op het niveau en de behoeften van
de deelnemers en gaan over uiteenlopende
onderwerpen: van kunstmatige intelligentie
tot kunstgeschiedenis, van psychologie tot
biologie.
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De colleges zijn interactief, jong en oud dagen
elkaar uit om de kennis die ze hebben te delen.
De rol van de senioren is daarbij essentieel: zij
zorgen voor de kritische vragen en verdieping
tijdens de colleges. De studenten ontvangen
van ons een uitgebreide training, niet alleen
over presentatievaardigheden, maar ook over
de beeldvorming rondom ouder worden.
Familieleden en vrienden zijn ook van harte
welkom, we zien in de praktijk dat de colleges
weer nieuwe gespreksstof geven. Aan het eind
van de reeks krijgen senioren een certificaat
van deelname.

OGJG Dementie

OGJG Online

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. Kenmerken van
de colleges van OGJG Dementie zijn o.a. dat
de groepen kleiner zijn, de colleges worden
gegeven in een cirkelopstelling (in plaats van
in theateropstelling) zodat de deelnemers
elkaar kunnen zien, en dat onderwerpen
en vraagstellingen zijn aangepast aan het
cognitief vermogen van de deelnemers.

Op de website van OGJG staan 35 digitale
colleges die senioren gratis kunnen volgen.
Studentdocenten dragen, onder begeleiding
van gespreksleider Lisette de Groot, op
interactieve wijze in een studio hun collegestof
over. Senioren kunnen in hun eigen tijd, ook in
tijden van covid-19, genieten van cognitieve
uitdaging.

OGJG Online Interactief
In een collegereeks van 4 keer een uur vertelt
een enthousiaste studentdocent via Zoom
over zijn/haar passie of vakgebied. De colleges
zijn, net zoals de reguliere colleges, altijd
afgestemd op het niveau en de behoeften van
de deelnemers en gaan over uiteenlopende
onderwerpen. De doelgroep is 65-plus en dient
zelfstandig toegang te hebben tot PC/ Tablet
met internet. Er is geen achtergrondkennis
over het onderwerp vereist.

OGJG in het museum
OGJG organiseert ontmoetingen in musea
waarbij generaties worden verbonden door
middel van kunst en inhoudelijke gesprekken.
Iedere editie staat in het teken van een andere
tentoonstelling en thema. In samenwerking
met De Kunsthal Rotterdam, Het
Rijksmuseum, de MuseumPlusBus en
4hetLeven zijn in 2020 twee prachtige
bijeenkomsten georganiseerd. Deelnemers
ontvingen een rondleiding door de Kunsthal
en het Rijksmuseum en na afloop was er een
interactieve workshop begeleid door jonge
vrijwilligers van OGJG.
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OGJG projecten eenmalig
OASE van Kennis

Seniorencollege

OASE staat voor Online Academie
Senioren Educatie. Met OASE maken
we online educatie toegankelijk voor alle
leergierige 60-plussers. Dit platform is een
samenwerking tussen Oud Geleerd Jong
Gedaan en SkillsTown, de grootste online
opleider van NL. Senioren kunnen kiezen uit
verschillende type leermodules zoals korte
cursussen, rondleidingen, audiofragmenten
en (live) colleges. Alle content is speciaal
ontwikkeld voor 60 plussers en de thema’s
zijn zeer uiteenlopend. Thema’s als kunst,
cultuur, architectuur, geschiedenis, talen en
persoonlijke ontwikkeling komen aan bod.
Het aanbod wordt maandelijks vernieuwd en
deelnemers ontvangen een update wanneer de
nieuwe leermodules online staan.

Vanaf 28 augustus waren de colleges van
OGJG wekelijks te zien op tv-zender ONS TV
met het programma Seniorencollege. Onder
begeleiding van Lisette de Groot werd de kijker
bijgepraat over uiteenlopdende onderwerpen,
met in elke aflevering een andere enthousiaste
studentdocent te gast. Het aanbod was divers:
van bluesmuziek tot kunstgeschiedenis, maar
ook een college over de grootste criminelen
allertijden. Het programma Seniorencollege
was vanaf 28 augustus wekelijks te zien op
vrijdag om 17.00 uur en zondag om 20.00
uur op tv-zender ONS. Dit kanaal richt zich
op ouderen, heeft een bereik van 1,5 miljoen
kijkers per week en is te ontvangen in ruim
4,6 miljoen Nederlandse huishoudens.

Knuffel-kaarten

CoVince App

Bij het sluiten van de verpleeghuizen in
maart 2020 dreigde grote eenzaamheid
onder de duizenden verpleeghuisbewoners.
Studenten van OGJG zetten zich in om 4200
handgeschreven kaarten te versturen naar
verpleeghuisbewoners om ze een hart onder
de riem te steken in deze moeilijke tijd.

In samenwerking met CoVince is een app
ontwikkeld waarmee we studenten in
hun eigen tijd de voorbereidende training
kunnen volgen. Middels deze app wordt de
begeleiding van de vrijwilligers universeel
over het hele land en wordt de mate van
efficiëntie vergroot. Uiteraard dragen de
regiocoördinatoren afzonderlijk nog de taak
om de begeleiding van de studenten aan te
vullen waar nodig, zodat vrijwilligers goed
voorbereid starten met hun werkzaamheden.

#OGJGhelptmee actie
Met de actie #OGJGhelptmee zetten
meer dan honderd OGJG-vrijwilligers en
medewerkers uit het hele land zich in om
ouderen te bereiken en te helpen. Zo werden
er boodschappen gedaan, honden uitgelaten
en medicijnen opgehaald bij de apotheek.
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Resultaten

Financieel
Friesland
4

Aantal colleges
per provincie

Noord-Holland
138
74

Colleges
Colleges dementie

Zuid-Holland
102
36

Utrecht
69
25

Baten uit levering diensten
Baten uit subsidiegelden
Totale baten

Maatschappelijk doel
Beheer en administratie:
Werving
Totale lasten

€ 193.266
€ 47.848
€
76
€ 241.190

0,3%
20,7%

Gelderland
8

¢ Baten uit levering diensten
¢ Baten uit subsidiegelden

79,9%

19,8%
80,1%

¢ Maatschappelijk doel
¢ Beheer en administratie
¢ Werving

Bereik

Beoordeling activiteiten
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.

Colleges online
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€ 50.047
€ 199.324
€ 249.371

Overijssel
12

● 300.000 senioren
(inclusief kijkers
Seniorencollege)
● 117 studenten
● 1432 uur aan
educatie

Live
Vooraf opgenomen
Seniorencolleges
Rondleiding op locatie
E-learning
Korte cursus

Lasten

Baten

28
35
9
3
1
4

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

Overig
#OGJGhelptmee:
Knuffelkaarten:
Museumbezoeken:

91 hulpacties
4200
2 edities

100% van de deelnemers vond het prettig een college te
volgen van een student-docent
Gegevens zijn overgenomen uit de impactmeting uitgevoerd door Solve Consulting (2019)
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Partners
Op lokaal, regionaal en landelijk niveau werken wij samen met uiteenlopende organisaties,
zodat doelstellingen optimaal kunnen worden bereikt.

Fondsen
Vriendenloterij, RCOAK, Sluyterman van Loo,
Fonds 1818, Stichting het R.C. Maagdenhuis,
Smart City Dordrecht, Fonds SGS, Dioraphte,
Oranjefonds, DELA, Maatschappij tot nut
van ‘t algemeen, Gemeente Utrecht, Richard
Hooglandfonds, Johaniterhuizen, Riki
Stichting, Sociale helden West, Gemeente
Westland.
De opbrengsten van fondsen zijn besteed
aan de opstart van nieuwe projecten, extra
steun voor lopende projecten, uitvoering van
het activiteitenplan en het verbeteren van de
organisatie ten aanzien van digitalisering en
procesbegeleiding.

Opleidingsinstituten
Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit,
Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht,
Hogeschool van Amsterdam, Erasmus
Universiteit, HBO Drechtsteden, Fontys
Hogeschool Eindhoven.

Nes, Insula Dei, ViVa! Zorggroep, Pennemes,
Kennemerhart, Zhga, Laurens, Amaris, Lyvore,
Warande, Opella.

Bibliotheken
Openbare Bibliotheek Amsterdam, Openbare
Bibliotheek Utrecht, Bibliotheek Veluwezoom,
Bibliotheeknetwerk Overijssel, Bibliotheek
Den Haag, Bibliotheek Rotterdam.

Gemeenten
Nationale Coalitie Een Tegen Eenzaamheid.

Overig
SkillsTown, MuseumPlusBus, Vier het Leven,
KenniZ, UMC Alzheimercentrum Amsterdam,
Espria Ledenservice, Leapforce, Box2,
CoVince.

Zorginstellingen
Amstelring, Amsta, Axioncontinu, Evean,
Cordaan, Combiwel, Odensehuis, Zorggroep
de Laren, Parkhuis, Domus Magnus, Florence,
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Raad van Toezicht

Organisatie

Het was een bijzonder jaar voor OGJG. Vol enthousiasme en energie begonnen we in 2020.
Totdat er in maart drastische maatregelen werden genomen die de grondvesten van OGJG
even liet schudden. Op dit soort momenten komt het aan op ondernemerschap, op veerkracht
van directie, maar zeker ook van het team.

www.oudgeleerdjonggedaan.nl
NL96 INGB 0006508350
t.n.v. Stg. Oud Geleerd Jong Gedaan
KVK:
60762233
RSIN:
854048765
SBI-code: 88102 - Welzijnswerk voor ouderen

Bank:

Bezoekadres en postadres
Haarlemmerstraat 121-1
1013 EN Amsterdam

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.

Organogram
Raad van toezicht

Ambassadeurs

Studentcoach
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Directeur-bestuurders

Adviseurs

Operationeel manager

Projectleider(s)

Regiocoördinatoren

Onderzoeksstagiaires

Studentdocenten

Hoe zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk activiteiten door kunnen laten gaan, hoe blijven
we ‘onze ouderen’ cognitief prikkelen? Misschien wel juist in deze tijden. In tijden waarin zij
‘noodgedwongen’ een grotere afstand kregen tot de gewone maatschappij. Thuisblijven voor
hen die kwetsbaar zijn was het devies. Als dat niet op de ‘normale’ manier kan met fysieke
colleges op locatie, dan maar op innovatieve manieren. Het is dan ook bewonderenswaardig hoe
Enny, Ilse en de rest van de collega’s direct met positieve energie en doorzettingsvermogen alles
op alles hebben gezet om colleges via televisie of internet alsnog bij de ouderen te krijgen.
Wat kan er wel. Dat was de toon. Deze wendbaarheid heeft ons als Raad van Toezicht het
vertrouwen gegeven in de toekomst. Natuurlijk, we waren al enthousiast en positief over de
professionele en inhoudelijke groei die werd doorgemaakt. Echter: als je in deze gekke tijden
door dit optimisme, deze open blik en met de volle energie door kunt blijven pakken, dan ligt er
voor OGJG in 2021 en ver daarna een hele mooie toekomst in het verschiet. Een toekomst waar
wij als toezichthouders hoopvol en enthousiast onderdeel van blijven. Een toekomst waarbij
er nog heel veel meer ouderen bereikt gaan worden met de geweldige projecten die worden
gerealiseerd.
Floris Venneman
Peter Sinning
Gerard Bakker

Praktijkstagiaires
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Raad van Toezicht

Floris Venneman
Voorzitter

Regiocoördinatoren

Peter Sinning
Algemeen lid

Directie-bestuur

Enny van Arkel

Gerard Bakker
Algemeen lid

Myonne Smid
Noord-Holland

Lisette Brouns
Utrecht

Marit Lommelaars
Zuid-Holland

Bobby Canton
Gelderland

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.

Ilse Nieuwland

Operationeel manager

Lisette de Groot
20 ︱ Jaarverslag 2020
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Hoofdlijnen van het actuele
beleidsplan
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 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.
22 ︱ Jaarverslag 2020

• 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.

Financiën
Resultaten 2020
Activa
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan is niet
in het bezit van materiële activa. De liquide
middelen bestaan uit banktegoeden bij de
ING-bank en staan ter vrije beschikking aan
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan.
Passiva
De reserves op de balans zijn gehouden voor
de opstart en voortgang van de projecten in
2021 en de digitalisering binnen de organisatie.
Baten
Ondanks Covid-16 sluiten we 2020 met een
positief resultaat af. In 2020 heeft Stichting
Oud Geleerd Jong Gedaan €72.300 aan eigen
inkomsten, €15.900 aan giften en €295.000
aan subsidiegelden ontvangen. Dit bedrag
komt geheel ten goede aan de projecten van
OGJG. Een overzicht van alle inkomsten uit
uitgaven is te zien in de Jaarrekening 2020.
Lasten
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan heeft
personeel in dienst, meer informatie over
de personele lasten zijn terug te lezen in de
Jaarrekening 2020. Overige lasten zijn kantoor
en inventaris, vrijwilligersvergoedingen, inhuur
derden (accountant en boekhouding), CRM en
licenties.

Beloningsbeleid Directie, RvB en RvT
De twee directieleden Enny van Arkel en
Ilse Nieuwland zijn voor hun directietaken
in loondienst van Stichting Oud Geleerd
Jong Gedaan (verloning door BOX2 Fiscaal
juristen, Breda). De bestuurlijke taken
verrichten zij onbezoldigd. De Raad van
Toezicht is onbezoldigd en ontvangt geen
onkostenvergoeding. Een specificatie van
de loonkosten zijn terug te vinden in de
Jaarrekening 2020.

Beschikkingsmachtscriterium
Het bestuur bestaat uit twee personen, allen
met evenveel stemrecht, geen van de leden
heeft een doorslaggevende stem of een
vetorecht. Bij het staken van de stemmen zal
het voorstel verworpen worden. Het bestuur
heeft 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.
Jaarverslag 2020 ︱ 23

Een greep uit de hoogtepunten

OGJG ontvangt check van 200.000 euro op het GoedGeldGala van de Vriendenloterij

4200 handgeschreven knuffelkaarten worden
verzonden naar verpleeghuisbewoners

OGJG bij 5 Uur Live

Enny genomineerd voor FD Jonge Talenten 2020
24 ︱ Jaarverslag 2020

Tientallen studenten komen in actie voor
#OGJGhelptmee

Interview met het FD

OGJG is door VPRO Tegenlicht uitgelicht als Coronapionier
Jaarverslag 2020 ︱ 25

Samenwerking SkillsTown gaat van start

Seniorencollege op ONS TV

OGJG organiseert sinds 2020
ook online colleges

Enny genomineerd voor Libelle Ster 2020

OGJG geeft college op een basisschool
26 ︱ Jaarverslag 2020

Interview over Seniorencollege

Ilse vertelt het verhaal van OGJG bij NH Strijders

Online Academie Senioren Educatie
gaat op 2 november Live
Jaarverslag 2020 ︱ 27

De online collegereeks voor de leden
van Espria Ledenservice werd met een 9.6
gemiddeld beoordeeld

Online college voor de deelnemers van Oldstars

Enny op het podium bij het congres Nieuwe Generatie Ouderenzorg
28 ︱ Jaarverslag 2020

Minouche geeft voor OASE een rondleiding door het Rijksmuseum

Diederik geeft voor OASE een rondleiding door Internationaal Theater Amsterdam

Jaarverslag 2020 ︱ 29

OGJG in 5uur Show over OASE

Vele gedreven stagiaires zetten zich ook dit jaar weer in voor OGJG
30 ︱ Jaarverslag 2020

Vele studentdocenten zetten zich in voor OGJG
Jaarverslag 2020 ︱ 31

En alle prachtige colleges die doorgang mochten vinden
32 ︱ Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 ︱ 33

Wij zijn dankbaar voor al het moois dat
we in 2020 hebben mogen realiseren.

