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Voorwoord 

 

Stichting Muziek Opmeer heeft in 2019 een goed muzikaal jaar gehad. De aanjagers 

bleken steeds makkelijker contacten te kunnen leggen met scholen, kinderopvang en 

ook de organisaties in het sociaal domein. De Stichting Muziek Opmeer staat voor veel 

muzikale activiteiten in Opmeer in 2019. Inmiddels hoort de Stichting Muziek Opmeer tot 

de gevestigde orde in de gemeente. Het is gelukt om een prachtig Kindermuziekfeest te 

organiseren, waarmee ook een groot bedrag aan fondsen is geworven om alles mogelijk 

te maken. Daarnaast is het kunnen uitvoeren van de muzikale activiteiten grotendeels 

afhankelijk van de subsidie die zij krijgt van de gemeente Opmeer.  

 

Stichting Muziek Opmeer staat midden in de gemeenschap en geeft veel kinderen en 

organisaties een zetje om meer met muziek te doen. We genieten er elke keer weer van 

om zoveel blijdschap en verbinding te zien bij het maken van en het luisteren naar 

muziek in Opmeer.  

 

Irma Stroet 

Voorzitter bestuur Stichting Muziek Opmeer   
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Interne organisatie 

 

Docenten 

In 2019 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: 

- piano door Nico van Diemen 

- viool door Elma Nowak  

- gitaar door Vincent Pot  

- slagwerk door Peter Biesheuvel 

- slagwerk door Bart Koning 

- koperen blaasinstrumenten door Thomas Geerts 

- dwarsfluit door Monique Jansen 

- keyboard door Tim Boon  

 

Bestuur 

Het bestuur was als volgt samengesteld: 

Voorzitter:    Irma Stroet 

Penningmeester:   Patrick Wit 

Secretaris:    Petra Borst  

Algemeen bestuurslid:  Joost Patocka 

Het bestuur vergadert ca. vier keer per jaar bij één van de leden thuis. 

 

Bestuurlijke aandachtspunten: 

- voortgang uitvoering geplande activiteiten 

- relatie met samenwerkingspartners 

- werving van een secretaris  

- doorontwikkeling van de organisatie  

- financiële ontwikkelingen en verantwoording naar de gemeente en de fondsen 

- voortgang en financiering kindermuziekfeest 

- integraal kindcentrum en de plek van de Stichting hierin 

- voorbereidingen pr-campagne 

 

Aanjagers 

In 2019 vervulden Stéphanie Burgerhout en Meike Wilms de rol van aanjagers op ZZP-

basis.  

 

Stuurgroep 

Stichting Muziek Opmeer werkt samen met vele stakeholders. De belangrijkste 

stakeholders zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. Tezamen met deze stuurgroep 

nemen de aanjagers, na overleg met het bestuur, beslissingen voor de stichting op het 

gebied van beleid en inrichting. De stuurgroep kwam vijf keer bijeen. Daarnaast is er 

een teambuildingsdag geweest, waar alle vertegenwoordigers aanwezig waren, met 

uitzondering van Stichting Allure.  

 

De volgende stakeholders zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep: 

- Stichting SKO (Bijzonder onderwijs); Jeanneke de Koning  
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- Kinderopvangorganisaties; Ilse de Jong 

- Westfriese Bibliotheken; Monique Lucassen 

- Muziekverenigingen; Ton Koelemeijer 

- Stichting Allure (Openbaar onderwijs); Josiene Hut 

- Wijksteunpunten; Tanja Harlaar 

 

Aandachtspunten: 

- Aanschaf muziekinstrumenten 

- Gebruik muziekinstrumenten; moeder- en leenschool 

- Eerste editie van het Kindermuziekfeest 

- Promotiefilm voor de stichting  

- Voortgang uitvoeringsplan 

- Invulling van het activiteitenplan 

- Samenwerking met Méér Muziek in de Klas  

- Beleid, financiën en verantwoording 

 

Samenwerking 

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

uit de gemeente Opmeer. In 2019 is er, naast de stakeholders uit de stuurgroep, 

samengewerkt met de volgende organisaties: 

● Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Opmeer 

● Opmeer Actief 

● Stichting Kinderdorp Opmeer 

● Team Sportservice West-Friesland 

● Theaterkerk Wadway  

● ’t Kerkhuys in Spanbroek  

● Tienerclub de Weere 

● Jongerencentrum Pardoes  

 

Daarnaast werkten wij samen met: 

● De dorpsraden van de vier dorpskernen 

● Muziekverenigingen uit Opmeer; Erato, Crescendo en de L-star bigband 

● De muziekdocenten verbonden aan onze stichting 

● Gemeente Opmeer 

● Cool Kunst & Cultuur Heerhugowaard 

 

Tijdens het Kindermuziekfeest in Aartswoud hebben wij samengewerkt met: 

● Classic Express 

● Liedjestovenaar 

● Hoorspelhotel 

● DJ producer.school  

● Klankspeeltuin  

● Verschillende ZZP’ers op het gebied van muziekeducatie- en participatie 
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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. Alle scholen, op OBS De 

Adelaar na, hebben hun budget besteed aan instrumentale lessen zoals trompet, 

keyboard, gitaar, slagwerk, dwarsfluit, zang. Daarnaast zijn er AMV lessen gegeven, 

werden er bovenbouwgroepen bij de musical ondersteund door zangdocenten, waren er 

DJ workshops en was er een djembé workshop.  

 

2. Naschools 

In 2019 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 zes lessen slagwerk en Algemene Muzikale 

Vorming. Daarnaast zijn er verschillende groepen kinderen gestart met een lessenreeks 

in het naschoolse, na het kennismakingsaanbod in het binnenschoolse.  

 

3. Buitenschools 

Het afgelopen jaar hebben zo’n 50 kinderen gebruik gemaakt van de kortingsregeling 

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

minimaal 36 individuele lessen van ten minste 20 minuten per keer te krijgen. 

 

4. Kinderopvang / peuterspeelzalen 

In 2019 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. In november, aansluitend op het Sint Maarten thema, 

hebben de kinderen van Small Steps een optreden verzorgd in ouderencentrum 

Zandhove. Jimpy Play had een groots optreden van ‘De vier jaargetijden’. Lotte Hoebe 

repeteerde hiervoor tien weken met de kinderen.  

 

5. Buurtbudgetten / dorpsraden 

Dorpsraad Opmeer/Spanbroek  

De eerste editie van LEF 60+ werd ten gehore gebracht in het Kerkhuys in Spanbroek.  

In mei werd er door Muziekvereniging Erato een groots optreden gegeven met ‘Plekzat’ 

in kermistent Opmeer, maanden van repetitie gingen hieraan vooraf. Ook niet-

fanfareinstrumenten konden met Erato meespelen. Dirigent Thomas Geerts arrangeerde 

ook voor hen de muziekstukken op maat. 

 

Dorpsraad Hoogwoud 

Deze dorpsraad heeft geen activiteit georganiseerd.  
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Dorpsraad Aartswoud  

De repetities voor het pop-up koor vonden plaats gedurende 14 weken. De uitvoering 

ervan was in januari 2020 in het plaatselijke kerkje.  

 

Dorpsraad de Weere 

In Tienerclub de Weere werd een djembé workshop georganiseerd. Crescendo 

organiseerde een interactief programma met zang en slagwerk tijdens de landelijke 

burendag. Daarnaast heeft fanfare Crescendo gedurende het hele jaar een nieuw orkest 

gevormd met hierin beginners op fanfare-instrumenten en mensen die een instrument 

bespelen die niet in de fanfare thuishoren. Ongeveer 15 muzikanten hebben gedurende 

het jaar verschillende optredens verzorgd.  

 

6. Sociaal domein 

In het sociaal domein zijn in 2019 de volgende verschillende activiteiten georganiseerd;   

 

1. Workshops slagwerk voor het Lindekoor gedurende afwezigheid van hun dirigent, 

door Floris van Tol.  

2. Tijdens de Gabberweek in februari kwam Elektruck langs, hier konden de 

kinderen onder leiding van twee enthousiaste workshopleiders zelf muziek mixen 

en hun eigen muziektrack maken. 

3. Tijdens het Leesfeest en Bevrijdingsdag werden er twee workshops aangeboden; 

de Makey Makey en Sample Orchestra. 

4. Bij de Zomeracademie werd er een djembe workshop gegeven door Spijkerboer 

en werden er Muziek op schoot workshops gegeven door Elma.  

5. Tijdens Kinderdorp werden er workshops bodypercussie gegeven voor 500 

kinderen door Spijkerboer. 

6. Op 29 september was de eerste editie van het Kindermuziekfeest, een zeer groot 

project waarvoor wij vele fondsen hebben aangeschreven en een uitgebreid 

programma hebben kunnen neerzetten voor alle kinderen van 0-12 jaar. 

7. Er werd een boomwhackerworkshop georganiseerd onder leiding van Jeannette 

Welp voor alle vrijwilligers van wijksteunpunt De Schakel in Spanbroek. 

8. Het evenement ‘ De wensboom’ in samenwerking met het SJJO. Werd muzikaal 

omlijst gedurende drie dagen in het centrum van Opmeer. 

9. Tijdens de workshop ‘Kerst vol muziek’ kon jong en oud meedoen aan de DJ 

workshop in wijksteunpunt de Lindehof.  
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Terug- en vooruitblik van de aanjagers  

 

Terugkijkend op 2019 zien we dat we het afgelopen jaar steeds gemakkelijker verbinding 

hebben kunnen leggen met partners en organisaties in het veld. Op alle scholen, behalve 

de Adelaar, hebben kinderen genoten van de instrumentale lessen en soms werd dit 

aanbod uitgebreid in het naschoolse. Dit is een belangrijke stap, omdat kinderen het 

instrument op deze manier beter konden leren kennen. Mede hierdoor hoopten wij dat er 

nog meer kinderen gebruik zouden maken van de kortingsregeling in het buitenschoolse 

gedeelte.  

Ook zijn er scholen die een muziekdag organiseerden voor hun hele school of er een 

project aan koppelden. Het belangrijkste is dat er overal muziek werd gemaakt en dat er 

werd genoten. In de doorgaande lijn hiervan hebben we het afgelopen jaar intensief 

contact gehad met de landelijke organisatie Méér Muziek in de klas en hebben wij 

plaatsgenomen in de stuurgroep. Dit zal zich voortzetten in 2020. Wij gaan aansluiten bij 

het tekenen van een convenant waarin allerlei organisaties en schoolbesturen een 

belofte doen aan het kind voor structureel muziekonderwijs.  

 

Ook kijken wij terug op een geslaagd Kindermuziekfeest. Met heel veel inzet en ondanks 

het weer, is het een geweldige dag geworden voor iedereen die er was. De 

fondsenwerving bleek ons meer te liggen dan we vooraf hadden ingeschat en zodoende 

hebben wij hiermee 14500 euro binnengehaald. Een geweldig bedrag en zo zagen we 

ook hoe belangrijk en waardevol de verschillende fondsen ons Kindermuziekfeest 

vonden. Vanuit het Prins Bernhard Cultuur Fonds kwamen er zelfs mensen langs om ons 

festival te bekijken. Uiteraard hebben wij onze eerste editie uitgebreid geëvalueerd en 

nemen wij deze punten mee in de voorbereidingen op de tweede editie, die naar 

verwachting in mei 2021 zal plaatsvinden. 

 

De aanschaf en het gebruik van de muziekinstrumenten heeft veel tijd gevraagd, ook 

van de stuurgroep. Uiteindelijk hebben wij een modus gevonden hoe we hier in de 

praktijk het beste mee om kunnen gaan. De meeste instrumenten zijn aangeschaft en in 

gebruik genomen door de moeder- en de leenscholen. In de laatste ronde zullen de 

spullen voor de backline, de piano’s en de drumstellen worden aangeschaft.  

 

Wij kijken terug op een zeer waardevol jaar voor onze stichting, waar we steeds meer uit 

de fase komen van pionieren en steeds meer gedijen in deze gemeente. We hebben een 

visie, een team en een draagvlak en dit gaan wij uitdragen in onze promotiefilm ‘ Je 

hoort het goed!’. Achter de schermen hebben we hier het afgelopen jaar al veel aan 

gewerkt, en het zal niet lang meer duren voordat de film gelanceerd wordt!  

 

Op naar een net zo inspirerend 2020! 

 

Meike Wilms en Stéphanie Burgerhout 

01-03-2020 


