
 

 

BELEIDSPLAN 2019 – 2023 Vereniging Muziekleswinkel Marjolijn  

Inleiding  
De vereniging Muziekleswinkel Marjolijn is platform voor muziekdocenten en muziekliefhebbers in 
Amsterdam Oost. Zij biedt aan muziekdocenten de mogelijkheid lessen te geven op goede locaties 
in Amsterdam-Watergraafsmeer en hun lessen aan te bieden via een gezamenlijke website. De 
docenten hebben een gezamenlijke visie op het geven van muzieklessen en wisselen hun inzichten 
en ervaringen onderling uit. Aan jonge muziekliefhebbers bieden zij de mogelijkheid om in een open 
en veilige situatie hun muzikale vaardigheden te ontdekken en vergroten. Elk kwartaal organiseren 
de docenten presentaties waar de leerlingen hun vaardigheden kunnen laten zien en ervaring 
kunnen opdoen met optreden voor anderen. Daarmee wordt de culturele ontwikkeling van de 
inwoners van Amsterdam Oost gestimuleerd en draagt de vereniging bij aan het culturele en sociale 
leven in dit deel van Amsterdam.  

De vereniging is opgericht in 2016 door de docenten van (voorheen) Pianoleswinkel Marjolijn, die al 
sinds 1990 muzieklessen verzorgen in de Watergraafsmeer.   

Termijn van beleidsplan  
Dit beleidsplan heeft betrekking op een periode van vier verenigingsjaren, te beginnen op 1 
augustus 2019 en lopend tot en met 31 juli 2023 (het boekjaar van de vereniging is de periode 1 
augustus tot en met 31 juli) 
Doelstelling en strategie  
Doelstelling  
De vereniging Muziekleswinkel Marjolijn heeft als doel het geven van hoogwaardige (individuele) 
muzieklessen aan volwassenen en kinderen door de leden van de vereniging, het waarborgen van de 
kwaliteit van de lessen en van een gezamenlijke visie op het lesaanbod. De oprichting van de 
vereniging is gedaan als gevolg van de bij de docenten levende wens om hun gezamenlijke visie en 
samenwerking officieel vast te leggen, meer gezamenlijk op te trekken en les te geven vanuit een 
gedeelde visie:  

Wij delen dezelfde missie met lesgeven namelijk: de liefde voor muziek, het vakmanschap op het 
instrument en het bieden van lessen op maat.  Alle docenten werken daarom met individuele lessen. 
Zodoende krijgen wij een goed contact met onze leerling. Iedereen kan in zijn eigen tempo werken en 
het aanleren van verschillende technieken en stijlen wordt afgestemd op de individuele behoefte van de 
leerling. 

Het verenigingsbestuur is voornemens de komende jaren de onderlinge samenwerking te 
stimuleren, en gezamenlijke leerlingenconcerten en -workshops te organiseren. Tevens is het 
bestuur voornemens de financiële reserve te vergroten zodat er op termijn voldoende middelen zijn 
voor het onderhoud van de uitstekende vleugels waarover de Muziekleswinkel beschikt en die 
onderdeel uitmaken van het lesconcept. 

Strategie  
De vereniging tracht het bovenstaande te verwezenlijken door het organiseren van bijeenkomsten 
van docenten en het organiseren van concerten en andere (buurt-)activiteiten zoals (o.a.) deelname 
aan de kerstactiviteiten van de Hofkerk. Zo wordt de zichtbaarheid vergroot en worden ook mensen 
betrokken die normaal gesproken niet in aanraking komen met klassieke muziek. Dit laatste geldt 
ook voor de in de Hofkerk georganiseerde leerlingenconcerten waar wordt gestimuleerd dat 
vriendjes en vriendinnetjes van de leerlingen meekomen. Daarmee verlaagt de vereniging ook de bij 
sommige groepen in de samenleving bestaande drempel om naar klassieke muziek te luisteren.  

Om de benodigde financiën ter beschikking te hebben, betalen de leden contributie. De vereniging 
heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet als doel.  
Huidige situatie  



 

 

De vereniging is financieel gezond en heeft in de zomer van 2020 haar vierde verenigingsjaar met 
succes afgesloten. De beperkingen als gevolg van corona zijn en worden met succes opgevangen, op 
verschillende manieren, aanvankelijk door lessen online later door fysieke aanpassingen van de 
leslocaties en vanaf december 2020 weer door lessen online. Wij verwachten vanaf mei 2021 de 
lessen weer fysiek te kunnen hervatten.  
Activiteiten van de organisatie  
Voor de komende periode ligt de focus op de optimalisatie van de website, waardoor 
belangstellenden zich gemakkelijker als leerling kunnen inschrijven, het verstrekken van informatie 
over de vereniging conform de voorwaarden voor de ANBI status en uitbreiding van de publicitaire 
uitingen.  
Op artistiek vlak streeft de vereniging naar het borgen van de kwaliteit van de lessen en het 
draagvlak in de buurt. Daartoe wordt regelmatig collegiaal overleg tussen de docenten gehouden en 
worden concerten en buurtactiviteiten georganiseerd.  
Organisatie & Bestuur  
Details organisatie  
Naam: Vereniging Muziekleswinkel Marjolijn  
KVK: 66437881 
RSIN: 856553220  
ANBI-status: In aanvraag  
Contact: www.muziekleswinkel.nl/contact  
Postadres en bezoekadres: Mr PN Arntzeniusweg 85 1098 GM Amsterdam 

Statutair vestigingsadres: Mr PN Arntzeniusweg 85 1098 GM Amsterdam 

Bestuurders sinds december 2020 : Voorzitter – Martijn Willers, Secretaris – Pascal Meyer, 
Penningmeester – Maurits Haenen  
Bestuur  
Het bestuur bestaat uit een vast te stellen aantal van tenminste drie bestuurders met in ieder geval 
een secretaris, penningmeester en voorzitter. De functies van de secretaris en penningmeester 
mogen door dezelfde persoon vervuld worden. 
De bestuurders ontvangen geen beloning maar kunnen wel aanspraak maken op een vergoeding 
van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.  
Financiën  
De vereniging is afhankelijk van inkomsten uit contributies, entreegelden, eenmalige en periodieke 
giften van particulieren en bedrijven en overige baten. Het boekjaar van de vereniging loopt gelijk 
met het cursusseizoen: de periode van 1 augustus tot 31 juli van het jaar daarop.  
Beheer en besteding van het vermogen  
De Muziekleswinkel Marjolijn is een kleine vereniging en heeft een vrij besteedbare reserve van 
ongeveer 1200 euro. De vereniging is voornemens deze te laten toenemen, met als doel op den duur 
een reserve op te bouwen die hoog genoeg is om het onderhoud van de vleugels te dekken. Voor de 
eerste vijf jaar is er geen groot onderhoud van deze instrumenten nodig, maar voor de langere 
termijn moet een bedrag van ca € 800 per jaar worden gereserveerd.  
Het geld wordt beheerd door de penningmeester in samenspraak met de andere bestuurders. Na 
afloop van het boekjaar (gelijk aan het cursusjaar: 1-8 tot 31-7) maakt de penningmeester de 
afrekening op en het financieel jaarverslag. Het financieel jaarverslag wordt door de overige 
bestuursleden en door een kascommissie gecontroleerd.  
Tot slot  
Mocht u meer informatie wensen te ontvangen over de vereniging en haar activiteiten, neem dan 
vooral contact met ons op door een e-mail te sturen naar: info@muziekleswinkel.nl 


