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Jaarverslag 2021 
Stichting Ukkepuk concerten® 

 
Inleiding 
Muziek met kwaliteit die goed wordt uitgevoerd voor kinderen tot 12 jaar met 
het accent op de leeftijdsgroep zeer jonge kinderen van 0-4 jaar. Dit charmante 
en zeer jonge publiek heeft nl. ook recht op live uitgevoerde concerten met 
kwaliteit. 
Deze muziek educatieve concerten zijn zowel artistiek als wetenschappelijk 
onderbouwd. Het uitgangspunt is het bieden van de mogelijkheid om samen 
met papa en mama, oma, opa, tante of de groep een concert te bezoeken wat 
helemaal afgestemd is op de 
interesses van het jonge kind en de 
mogelijkheid biedt om actief mee te 
doen. De huidige bestuursleden Els 
Mathijsen, Saskia Hoogervorst en 
Margré van Gestel zijn ervan 
overtuigd dat live concerten voor de 
allerkleinsten een bijdrage levert aan 
een leven lang genieten en actief zijn 
in kunst en cultuur. 
 
Missie 
Jonge kinderen hebben recht op goede muziek, uitgevoerd door enthousiaste 
en capabele musici. De Stichting Ukkepuk concerten wil concerten voor jonge 
kinderen van 0-6 jaar organiseren en uitvoeren om hen in contact te brengen 
met live muziek. Deze speciale concerten zijn afgestemd op de leeftijd, de 
interesses en de mogelijkheden van jonge kinderen. De kinderen worden 
uitgedaagd om gericht te luisteren en kunnen actief mee te doen. Het doel is 
om op deze manier de muzikale interesses te ontwikkelen en het muzikale 
leerproces op gang te brengen. De stichting wil als expertisecentrum theorie- 
en praktijkkennis over het samenstellen en uitvoeren van live concerten voor 
jonge kinderen verder ontwikkelen, beheren en uit dragen.  
 
Doelstelling 
De Stichting Ukkepuk concerten, heeft tot doel om jonge kinderen 0-6 jaar in 
aanraking te brengen met speciaal voor hen ontwikkelde concerten uitgevoerd 
door ensembles en orkesten in diverse samenstellingen, die live muziek ten 
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gehore brengen in diverse stijlen en genres, waarbij gericht luisteren en actief 
meedoen op een speelse manier zijn geïntegreerd, om zodoende een 
fundament te leggen voor een leven lang actief participeren in kunst en 
cultuur.  
De stichting, tracht dit doel, al dan niet in samenwerkingsverbanden of 
allianties met derden, te verwezenlijken door:  

1. Verwerven en verspreiden (via alle mogelijke middelen) van kennis en 
informatie over concerten voor en met jonge kinderen 0-12 jaar, zowel 
nationaal als internationaal. 

2. Het ontwikkelen, verspreiden en archiveren van composities, 
arrangementen en documentatiemateriaal, het uitgeven van alle 
mogelijke publicaties via alle bestaande en toekomstige (digitale) 
middelen.  

3. Het adviseren, informeren en begeleiden van musici, orkesten en 
ensembles, overheden, bedrijven, (muziek)scholen en culturele 
instellingen in het plannen, organiseren, uitvoeren en evalueren van 
concerten voor jonge kinderen. 

4. Het initiëren en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek gericht op 
de doelgroep 0-4 jaar. 

5. Alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel 
bevorderlijk zijn. 

6. Het werven van fondsen, gelden en middelen om de doelstelling te 
verwezenlijken. 

De stichting is een instelling zonder winstoogmerk. 
 
Strategie 
Door middel van een beleidsplan geeft het bestuur van de Stichting Ukkepuk 
concerten® richting aan haar activiteiten en het realiseren van de 
doelstellingen. De stichting wil o.a. op de hoogte blijven van nieuwe 
ontwikkelingen, wil relevante kennis betreffende concerten voor jonge 
kinderen verspreiden en wil de muzikale ontwikkeling van jonge kinderen, via 
het gericht luisteren en actief meedoen tijdens de concerten, stimuleren. Het 
streven is om, via het aanreiken van kennis over vorm geven en uitvoeren van 
concerten aan jonge kinderen, alle kinderen de kans te geven om zich muzikaal 
goed te ontwikkelen en actief deelnemer te worden aan muziek, kunst en 
cultuur. 
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Website: 

 Naamsbekendheid verwerven voor de Stichting Ukkepukconcerten: via 
facebook en de website. In 2015 is gestart met een mailinglijst van 
mensen die op de hoogte gehouden willen worden van concerten. Medio 
2021 bevat de lijst meer dan 300 contacten. 

 Diensten aanbieden en informatie verschaffen. Via de website kunnen 
geïnteresseerden zich melden. 
Plaatsen van uitvoeringsdata en concert programma’s op de website. Een 
update van de informatie op de website vindt regelmatig plaats. De 
concert agenda wordt regelmatig ververst.  
 

De website biedt de mogelijkheid om advies en begeleiding aan te bieden in 
het opstarten van live concerten aan jonge kinderen alsmede het 
doorverwijzen naar ervaringsdeskundigen. 
 

Financieel beleid 
De Stichting Ukkepuk concerten heeft actief financiële middelen gegenereerd 
om de doelstelling te verwezenlijken door middel van: 

 Het deelnemen aan de Clubkas actie van RABO bank Hart van de Meierij. 

 Het organiseren van concerten op eigen initiatief van Stichting Ukkepuk-
concerten. 

De Stichting Ukkepuk concerten werkt aan het verwerven van extra financiën. 
Maar de kosten voor het maken van composities en arrangementen en het 
organiseren van de concerten vragen om meer dan met de recette van de 
concerten binnen gehaald kan worden. Alle verworven financiën worden 
ingezet om de doelstelling van de Stichting te verwezenlijken. 
 
Presentatie concerten 
Het presenteren van de concerten is nog 
steeds in handen van Clown Pidoe 
(Emmie de Graaff) samen met 
muziekpedagoge Margré van Gestel. Zij 
zorgen ervoor dat kinderen op een 
natuurlijke en respectvolle manier 
uitgenodigd worden om actief deel 
nemen en zo lukt het ons presentatie 
duo om de aandacht nog meer te 
richten op actief luisteren.  
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Tot slot 
 
In 2021 hebben we met Musical Souvenir en Stichting Pallieter (Capelle a/d 
IJssel) twee (besloten) concerten georganiseerd in oktober 2021, met een 
generale voor de kinderen en kleinkinderen van de orkestleden. De Ukkepuk 
concerten geven op deze manier voeding aan het bouwen aan het concert 
publiek en wellicht ook de musici van de toekomst. Een actieve deelname aan 
kunst en muziek wordt op deze manier een vanzelfsprekend onderdeel van de 
gezinscultuur.  
 
De expertise van de bestuursleden van de Stichting Ukkepuk concerten op het 
terrein van live concerten aan jonge kinderen groeit. Contacten van 
bestuursleden met ensembles, orkesten, culturele instellingen en andere 
organisaties wereldwijd zorgen voor een voortdurende kruisbestuiving.  
 
De Stichting wil als expertisecentrum 
de kennis betreffende concerten aan 
jonge kinderen uitdragen en 
bestaande contacten met ensembles, 
orkesten en stichtingen, 
concertorganisatie continueren. 
Daarnaast blijft de stichting nieuwe 
partners zoeken en 
samenwerkingsverbanden met 
orkesten en ensembles aangaan.  
 
Bestuur van de Stichting Ukkepuk concerten: 
 
Margré van Gestel, Els Mathijsen, Saskia Hoogervorst. 
 


