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Het collegegeld in Nederland voor studenten die zijn begonnen in studiejaar 2020-
2021 en voldoen aan de voorwaarden betalen € 1.071,-- (i.p.v. € 2.143,--). 
Studenten in Nederland die zijn begonnen in het studiejaar 2021-2022 en voldoen 
aan de voorwaarden betalen € 542,-- (i.p.v. € 1.084,--). Tot deze korting is door de 
Rijksoverheid besloten om studenten financiële ademruimte te geven in coronatijd.

Studenten: 

 Alle ondersteunde studenten van het studiejaar 2020-2021 kregen voor het vervolg 
van hun studie in 2021-2022 een nieuw aanvraagformulier van de stichting MLGK 
toegestuurd. 
Indien zij weer gebruik wilden maken van de financiële mogelijkheden van de 
stichting MLGK, moesten ze dit formulier invullen met (spoedige) overlegging van de 
behaalde studieresultaten in het studiejaar 2020-2021.  

 Voor het studiejaar 2021-2022 waren in totaal 14 aanmeldingen van studenten die in 
aanmerking wilden komen voor financiële ondersteuning. Aan 13 studenten werd 
ondersteuning toegekend en 1 student werden afgewezen (omdat de aanvraag niet 
paste binnen de regels van de Stichting).  

 Gesprekken en contacten met studenten en conservatoria.
De heer Wolters, voorzitter en bestuurslid voor de contacten met studenten en 
conservatoria, onderhield gedurende het studiejaar de contacten met de studenten 
en conservatoria. Dit gebeurde in persoonlijke gesprekken, mails en telefoontjes en 
hadden betrekking op het collegegeld, de studieresultaten, oude en nieuwe 
aanvragen, optredens enz. 
Verder voerde hij in voorjaar 2022 gesprekken met een aantal bestaande en enkele 
nieuwe muziekstudenten die voor ondersteuning in aanmerking willen komen voor 
het studiejaar 2022-2023.
Aan een aantal hiervan werd, na bespreking in het bestuur, ondersteuning voor het 
studiejaar 2022-2023 toegezegd.    

 Mededelingen van onze studenten:
Vanwege de heersende Covid-19 pandemie konden in het studiejaar 2021-2022 geen 
optredens worden gepland door studenten die ondersteuning van de Stichting 
ontvangen. Wel heeft de voorzitter enkele examens bezocht van door de stichting 
ondersteunde studenten.

1. Het  bestuur: 

Het bestuur van de stichting vergaderde voor het studiejaar 2021-2022 op dinsdag 11 
mei 2021, woensdag 30 juni 2021, woensdag 29 september 2021, maandag 7 februari 
2022 en op maandag 13 juni 2022.
De voorzitter leidde steeds de vergaderingen.



Ook in het collegejaar 2021-2022 werd op gezette tijden (voor zover de Covid-19 
pandemie dit toeliet) mevrouw Graus door het bestuur bijgepraat over de voortgang van 
haar stichting en de vorderingen van de muziekstudenten. Vanwege haar 
gezondheidstoestand woonde mevrouw Graus al sinds langere tijd in woon- en zorghuis 
Scheyvenhof te Heythuysen. Enkele bestuursleden onderhielden de contacten met 
mevrouw Graus. Mevrouw Graus is op 9 september 2022 overleden. Het bestuur van de 
Stichting was aanwezig bij het afscheid van mevrouw Graus.

 
2. Optredens:

In december 2021 kon gelukkig weer een optreden gepland worden door enkele 
ondersteunde studenten voor een kerstconcert in woon- en zorghuis Scheyvenhof te 
Heythuysen. Vanwege Covid-beperkingen kon dit concert een jaar eerder niet doorgaan. 

 

3. Dankwoorden van studenten:                                 

Enkele studenten hebben (via hun docent) een dankwoord naar de stichting 
uitgesproken of gestuurd voor de financiële ondersteuning bij hun studie in het 
studiejaar 2021-2022.

Tiny Rongen
Melick, 3 oktober 2022


