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Voorwoord voorzitter 

 

Een nieuw initiatief voor en door de gemeente Opmeer, de Stichting Muziek Opmeer. Een 

initiatief dat ook in Nederland relatief nieuw is. Een uitdaging voor een nieuw bestuur en 

nieuwe aanjagers. In 2018 is het eerste volledige jaar volbracht, waarin de Stichting tot 

als volwaardige organisatie is gegroeid. Dit was geen eenvoudige taak voor de 

stuurgroep, aanjagers en bestuur. Maar door inzet van iedereen en een rotsvast 

vertrouwen in de bedoeling van de Stichting, zijn er in 2018 prachtige muzikale 

activiteiten ontplooit door de organisaties in Opmeer, met steun, en soms ook onder 

leiding van de Stichting. En dat is waar we het allemaal voor doen: de blijde gezichtjes 

van de kinderen of de gezellige bijeenkomsten waar muziek met en door mensen 

centraal staat. 

 

Het was een spannend jaar, en we zijn trots op de resultaten. 

 

Irma Stroet 

Voorzitter bestuur Stichting Muziek Opmeer  
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Interne organisatie 

 

Docenten 

In 2018 was het voor alle kinderen tot en met 14 jaar mogelijk om via Stichting Muziek 

Opmeer individuele muzieklessen volgen. 

 

De volgende docenten waren aangesloten bij onze stichting: 

- slagwerk door Bart Koning 

- slagwerk door Peter Biesheuvel 

- gitaar door Vincent Pot 

- viool door Elma Nowak 

- piano door Nico van Diemen 

- koperen blaasinstrumenten door Thomas Geerts 

- zang door Lianne Kenter 

 

Bestuur 

Het bestuur was in 2018 als volgt samengesteld: 

Voorzitter: Irma Stroet 

Penningmeester: Patrick Wit 

Bestuurslid: Joost Patocka 

 

Het bestuur vergadert ca. vier keer per jaar. 

Bestuurlijke aandachtspunten in 2018: 

- Het vormgeven van de organisatie van de Stichting  

- Bewaken van de voortgang van het uitvoeringsplan 

- Contacten met de gemeente over organisatie en uitvoering 

- Relatie met verschillende samenwerkingspartners 

- Het werven van een bestuurssecretaris 

- Financiën en verantwoording 

 

Aanjagers 

In 2018 vervulden Meike Wilms en Stéphanie Burgerhout de rol van aanjagers op ZZP 

basis.  

 

Stuurgroep 

Stichting Muziek Opmeer werkt samen met een aantal stakeholders. De belangrijkste 

stakeholders zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. Tezamen met deze stuurgroep 

nemen de aanjagers, na overleg met het bestuur, inhoudelijke beslissingen voor de 

stichting op het gebied van beleid en inrichting. De stuurgroep kwam in 2018 vijf keer 

bijeen. De volgende stakeholders zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep: 

- Stichting Allure (Openbaar onderwijs) 

- Stichting SKO (Bijzonder onderwijs) 

- Kinderopvangorganisaties 

- Westfriese Bibliotheken 

- Muziekverenigingen 

- Wijksteunpunten 



 

Jaarverslag 2018 

4 

 

 

Aandachtspunten in 2018: 

- Aanschaf muziekinstrumenten 

- Voortgang activiteiten van het uitvoeringsplan 

- Positie van de stuurgroep binnen de stichting 

- Invulling van het activiteitenplan 

- Bespreken mogelijkheden binnen kaders van beleid, financiën en verantwoording 

 

Samenwerking 

Tijdens het organiseren van activiteiten werken wij met regelmaat samen met partners 

uit de gemeente Opmeer. In 2018 is er, naast de stakeholders uit de stuurgroep, 

samengewerkt met de volgende organisaties: 

 

● Stichting Jeugd en Jongerenwerk Opmeer (SJJO) 

● Opmeer Actief 

● Stichting Kinderdorp Opmeer 

● Team Sportservice West-Friesland 

 

Daarnaast werkten wij samen met: 

 

● De dorpsraden van de vier dorpskernen 

● De muziekdocenten verbonden aan onze stichting 

● Gemeente Opmeer 

● Cool Kunst & Cultuur Heerhugowaard 
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Activiteitenoverzicht 

 

Stichting Muziek Opmeer heeft zes domeinen waarin jaarlijks activiteiten plaatsvinden. 

Hieronder een opsomming: 

 

1. Binnenschools 

Hieronder vallen de zeven scholen binnen de gemeente Opmeer. In 2018 zijn de 

volgende activiteiten georganiseerd op de volgende locaties: 

 

Bonifatiusschool in Spanbroek  

Op deze school is eerst een serie proeflessen gegeven aan de kinderen van groep 5, 6 en 

7. Zo konden de kinderen kennismaken met de volgende instrumenten: gitaar, trompet, 

dwarsfluit, slagwerk en keyboard. Hierna hebben de kinderen een keuze gemaakt welk 

instrument zij beter wilden leren kennen in een lessenreeks van 6 lessen van 30 minuten 

waar de groepsgroottes maximaal 8 kinderen bedroegen. In groep 1/2 is een 

lessenreeks van 6 lessen gerealiseerd, hierbij is een prentenboek als uitgangspunt 

genomen. Ten laatste heeft groep 8 muzikale ondersteuning en zanglessen gekregen 

voor de eindmusical. 

 

Basisschool ‘t Ruimteschip in Opmeer 

Op deze school heeft het team gekozen voor een vast aanbod per groep en dat heeft in 

2018 geleid tot de volgende lessenreeks: 

groep 2: slagwerk 

groep 4: gitaar 

groep 5: trompet 

groep 7: keyboard 

 

OBS De Dubbele Punt in Aartswoud 

Deze school heeft gekozen voor een workshopdag waarbij alle kinderen met allerlei 

verschillende instrumenten in aanraking komen door workshops te volgen. Hierbij 

werden de volgende instrumenten aangeboden; viool, saxofoon, trompet, slagwerk, 

gitaar en dwarsfluit.  

 

OBS De Akker in Opmeer 

Deze school heeft gekozen voor een aanbod van instrumenten in de middenbouw. Deze 

kinderen kregen trompetlessen en slagwerklessen aangeboden in een structuur van 6 

lessen.  

 

OBS De Adelaar in Hoogwoud 

Op deze school is op hun verzoek in 2018 geen activiteitenaanbod gerealiseerd.  

 

Basisschool St. Wulfram in Hoogwoud 

Op deze school is op hun verzoek in 2018 geen activiteitenaanbod gerealiseerd.  

 

Basisschool Petrus Canisius in De Weere  
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Op deze school maakten de kinderen van groep 5 en 6 in zes weken tijd kennis met 

slagwerk en koperen blaasinstrumenten. Dit werd versterkt door vrijwilligers van de 

lokale muziekvereniging. Groep 8 werkte onder leiding van een professional aan de zang 

van de musical.  

 

2. Naschools 

In 2018 hebben wij de samenwerking gezocht met Team Sportservice West-Friesland. 

Zij realiseren in de gemeente Opmeer de JeugdSportPas. Hierdoor konden wij een 

aanbod bieden voor alle ruim 900 kinderen in Opmeer. De kinderen konden intekenen op 

verschillende workshops, onder andere slagwerk lessen gedurende zes weken en zes 

lessen Algemene Muzikale Vorming. Ook zijn er op verschillende scholen naschoolse 

koren opgezet, in de periode van kerst. De animo hiervoor was groot. Basisschool ‘t 

Ruimteschip en de Bonifatius hadden 12 aanmeldingen en OBS de Akker 16 

aanmeldingen. De koren hebben met kerstmis meerdere optredens gegeven voor 

ouders/verzorgers, maar ook voor buurtbewoners en het verzorgingshuis.   

 

3. Buitenschools 

Het afgelopen jaar hebben 47 kinderen gebruik gemaakt van de kortingsregeling van 

Stichting Muziek Opmeer. Deze kinderen kregen de mogelijkheid om voor €125 minimaal 

36 lessen van ten minste 20 minuten per keer te krijgen. De overige €425 is door de 

stichting aan de docenten overgemaakt.  

 

4. Kinderopvang / peuterspeelzalen 

In 2018 hebben verschillende groepen kinderen van Smallsteps en Berend Botje een jaar 

lang één keer in de week structureel Muziek Op Schoot lessen gekregen. Dit is 

afgesloten met een gezamenlijke uitvoering voor alle ouders en andere belangstellenden 

in de bibliotheek van Opmeer.  

 

5. Buurtbudgetten / dorpsraden 

Dorpsraad Opmeer/Spanbroek  

Deze dorpsraad heeft in samenwerking met de aanjagers het project LEF opgezet. Acht 

jongeren tussen de 12-25 jaar hebben ieder 6 lessen coaching gehad, waarbij het niet 

alleen ging om het eindresultaat maar vooral ook om het lef te hebben op het podium te 

staan en te werken aan hun zelfvertrouwen. Met 16 Nederlandstalige liedjes met een 

kleinkunst opzet, werd dit project afgesloten in het bomvolle Kerkhuys in Spanbroek. 

 

Dorpsraad Hoogwoud 

Heeft afgelopen zomer een buurt BBQ georganiseerd voor haar inwoners, waar 

tussendoor muziek werd gemaakt. Muziekgroep Percossa verzorgde een 

slagwerkworkshop voor jong en oud. 

 

Dorpsraad Aartswoud  

Zorgde voor een kerstmusical die dit jaar wel heel bijzonder werd met een evenement 

waarbij de kinderen van OBS De Dubbele Punt werden begeleid door docenten en 

studenten van het Prins Claus Conservatorium uit Groningen. De kerstmusical werd 

uitgevoerd in de kerk van Aartswoud en vele belangstellenden kwamen op kerstavond 

kijken, luisteren en meezingen. 
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Dorpsraad de Weere 

Door deze dorpsraad is in 2018 geen activiteitenaanbod gerealiseerd.  

 

6. Sociaal domein 

In het sociaal domein zijn in 2018 zes verschillende activiteiten georganiseerd.  

 

1. Begin mei werd het Leesfeest georganiseerd, in samenwerking met de Westfriese 

Bibliotheken en Clavis Uitgeverij. Op deze dag werden verschillende workshops gegeven 

voor kinderen van 0 tot 6 jaar. 

 

2. Voor de zomervakantie werd het DigiLab in de bibliotheek van Opmeer geopend. 

Hierbij sloot onze stichting aan door middel van Elektruck. Verschillende deelnemers in 

de leeftijd 6 tot 60 jaar namen plaats in de oude stadsbus en maakten hun eigen 

muzikale mix. 

 

3. In de zomer werd tijdens Kinderdorp een workshop op boomwhackers gegeven aan 

500 kinderen en op de laatste avond werd dit gepresenteerd aan alle ouders. 

 

4. In wijkcentrum De Lindehof werd een tijdens de jaarlijks georganiseerde Seniorendag 

een darbuka workshop georganiseerd voor ouderen boven de 65 jaar. 

 

5. In de zomervakantie werd de Zomeracademie georganiseerd. Dit is een vakantieweek, 

speciaal bedoeld voor mensen met een laag inkomen, nieuwkomers en statushouders. 

Hiervoor werd een workshop djembe, bodypercussie en Muziek op Schoot gegeven voor 

leeftijden tussen de 2 en 55 jaar. 

 

6. Het jaar 2018 werd afgesloten met een bijzonder evenement voor statushouders, 

bijstandsgezinnen en alleenstaanden in samenwerking met Stichting Jeugd- en 

Jongerenwerk en docenten Mirjam Kaijer en pianiste Yvonne Leek. Het was een 

bijeenkomst waar ook een aantal jongeren van het LEF project kwamen zingen. 

Daarnaast werd er met de kinderen gewerkt aan een lied dat aan het eind van de dag 

ten gehore werd gebracht. De hele dag werd muzikaal omlijst met pianomuziek en zang 

van Yvonne. 
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Terug- en vooruitblik  

 

Terugkijkend op 2018 zien we enerzijds dat we veel activiteiten hebben kunnen 

organiseren en dat we als stichting gegroeid zijn door de ervaringen die we het 

afgelopen jaar hebben opgedaan. Ieders rol is inmiddels duidelijker geworden en we 

hebben geleerd van situaties die zich hebben voorgedaan. We zijn blij met een positieve 

samenwerking tussen de aanjagers die steviger zijn komen te staan in hun rol. 

Daarnaast zijn we tevreden over de samenwerkingen die we het afgelopen jaar zijn 

aangegaan. Mede hierdoor is het netwerk van de stichting uitgebreid.  

 

Anderzijds zien we ook dat er onderdelen van het activiteitenplan nog niet op het 

gewenste niveau zijn. In het thema binnenschoolse muziekeducatie is er op verschillende 

basisscholen nog ruimte voor ontwikkeling. Ook zien we in de besteding van het 

buurtbudget nog kansen. De stuurgroep heeft, in samenwerking met de aanjagers, het 

afgelopen jaar gezocht naar de precieze invulling van hun rol. Dit volledige eerste jaar 

stond ook in het teken van het vinden van de juiste afstemming tussen stichting en 

gemeente.  

 

We zien in 2019 kansen om hetgeen wat we in 2018 hebben neergezet verder uit te 

breiden en te verdiepen. Daarnaast zal in 2019 een groot deel van het investeringsplan 

ingediend en uitgevoerd worden. Met de aanschaf van onder andere de 

muziekinstrumenten zullen we ons activiteitenplan verder kunnen uitdiepen.  

 

 

De aanjagers 

Stéphanie Burgerhout 

Meike Wilms 

 

 


