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Stichting Muzikaal Onthaal Vlaardingen, met uw steun
gastvrij voor ouderen
In Vlaardingen e.o. is Stichting Muzikaal Onthaal Vlaardingen (SMOV)
actief met muziek- en dansactiviteiten, met name voor ouderen met een
krappe beurs. Met live entertainment en de onderlinge ontmoeting draagt
SMOV bij aan het doorbreken van eenzaamheid onder ouderen.
Maandelijkse 'Muzikaal Onthaal' middagen
In Partycentrum Prikkewater (Vlaardingen) organiseert SMOV maandelijks
een Muzikaal Onthaal op zondagmiddag. De zaal gaat om 13:00 u. open en
vanaf 14:00 u. treden vier of vijf artiesten op. Toegangskaarten daarvoor
kosten € 5. Ouderen die het kunnen betalen kopen toegangskaarten en
ouderen voor wie dat niet mogelijk is kunnen gratis deelnemen. Doorgaans
maakt ongeveer de helft van de aanwezigen de activiteiten gratis mee.
Gemiddeld bezoeken 120 ouderen de Muzikaal Onthaal middagen.
De veelal professionele artiesten vragen geen vergoeding voor hun optreden
waardoor de kosten beperkt zijn tot noodzakelijke uitgaven voor o.a.
geluidstechniek, drukwerk voor folders en een bedankje voor artiesten in de
vorm van een bos bloemen. Ouderen kunnen daardoor voor een lage
toegangsprijs een mooie middag beleven en mensen ontmoeten. Dat is voor
hen van grote waarde.
Jaarlijks groot ‘Muzikaal Onthaal’ in de Stadsgehoorzaal
Een maal per jaar pakt SMOV groot uit met een Muzikaal Onthaal in de

Stadsgehoorzaal, waarbij een groot aantal artiesten zorgt voor een
wervelende theatershow. Toegangskaarten kosten € 7,50.
Mag ik deze dans van u
Vanuit SMOV verzorgt Rita Young (solo) een of twee maal per week de
activiteit ‘mag ik deze dans van u?’ Ouderen krijgen tijdens deze middagen
en avonden de kans om gezellig te bewegen op live muziek. Meer bewegen
helpt om valincidenten bij ouderen te voorkomen en de gevolgen van een
val te verminderen. En wat is een betere manier van bewegen dan dansen?
Rita is beweegambassadeur voor de ouderen en zorgt dat bewogen wordt.
Ook rolstoelers worden meegenomen in het dansfeest, niemand wordt
overgeslagen. Vrijwillige dansparen begeleiden de mensen op de dansvloer.
Natuurlijk zijn kinderen, buren, partners en vrienden van harte welkom om
mee te dansen. De geluidsman is in de pauzes ook de DJ waarbij mensen
verzoeknummers kunnen aanvragen.
Mag ik deze dans van u wordt met name georganiseerd in de zorgcentra van
de Argos Zorggroep in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Spijkenisse,
Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon en in ontmoetingsruimten van Stichting
Seniorenwelzijn. Bewoners van de zorgcentra kunnen dit gratis bijwonen en
bezoekers betalen € 3,50 p.p. inclusief een kopje koffie of thee. Deze
opbrengst is voor de locatie waar deze activiteit wordt georganiseerd.
Algemene gegevens SMOV
Statutaire doelstelling: De stichting heeft ten doel het organiseren van live
entertainment voor de vijftigplusser (50+) met professionele artiesten ten
behoeve van mindervermogenden, en het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting
tracht dit doel te bereiken door het organiseren van shows met belangeloze
optredens van artiesten. Oprichtingsdatum: 13 oktober 2011
Bestuursleden
● Voorzitter: Mw. M.C. de Jong – Daub
● Secretaris: Mw. A.M. Schilthuizen - de Ridder
● Penningmeester: Mw. C. van Strien – Blokland
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden.

Bestuursleden hebben individueel geen beschikking over het
vermogen van de Stichting.
Mogelijkheden voor sponsoring
SMOV is enorm blij met financiële bijdragen, als gift of als
sponsoring bijdrage. Voor sponsoren die daarop prijs stellen is het
mogelijk om hun naam te vermelden bij de activiteiten van SMOV.
Onder andere met naamsvermeldingen in de presentaties voor het
begin van de Muzikaal Onthaal middagen, tijdens de pauzes en na
afloop.
Voor directe financiële steun door een donatie kan gebruikgemaakt
worden van onderstaande link naar een betaalpagina, voor betalingen
met iDEAL of Sofort:

https://bunq.me/ritayoung

Financiële gegevens van de instelling
Begroting per jaar
Inkomsten
Kaartverkoop 15000
Sponsoring. 5000
Subsidies
2500
€22500
Uitgaven
Geluidshuur 10000
Optreden
7000
Overige kosten 1500
Reclame
2000
Direkte kosten 1000
Kantoor
1000
€22500
Aan te houden stamvermogen en reserveringen is €2000

