Jaarverslag 2016-2017 Vereniging Muziekleswinkel Marjolijn
Op 8 juli 2016 werd de vereniging Muziekleswinkel Marjolijn opgericht.
Vijftien docenten namen het initiatief tot de oprichting, nadat zij al ruim anderhalf jaar
samen de activiteiten van de Pianoleswinkel Marjolijn hadden georganiseerd. Met de
oprichting van de vereniging werd deze samenwerking geformaliseerd.
Het eerste bestuur van de vereniging is gevormd door twee docenten, Eva Schotanus als
voorzitter en Martijn Willers als secretaris, en één ouder, penningmeester Maurits Haenen.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
In de eerste ledenvergadering werd besloten tot het inrichten van een nieuwe website en
werd een taakverdeling overeengekomen voor de organisatie van de gezamenlijke
activiteiten. Deze activiteiten zijn de leerlingenoptredens die in de regel elk kwartaal worden
georganiseerd en het jaarlijkse kerstoptreden in de Hofkerk in de Watergraafsmeer. Voor de
ondersteunende activiteiten werd een taakverdeling overeengekomen zoals het doen van
boodschappen, het onderhouden van de website en kleinere huishoudelijke taken.
Voor het organiseren van de optredens, het doen van de vaste boodschappen en het
onderhouden van de website werd een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding vastgesteld van €
250,-. Verder werden gezamenlijke gebruiksvoorwaarden overeengekomen met Marjolijn
van de Brandt, die de lesruimtes verhuurt aan de individuele docenten. En de begroting voor
het eerste jaar 2016-17 werd goedgekeurd door de ledenvergadering.
De financiering van de vereniging gebeurt primair door contributies. Deze bestaan uit een
vast deel dat voor alle leden gelijk is plus een deel dat evenredig is met het aantal dagdelen
dat een lid lesgeeft in de Muziekleswinkel.
In het eerste verenigingsjaar werden drie keer goed bezochte optredens georganiseerd, voor
de Kerst een kerstoptreden in de Hofkerk en enkele leerlingoptredens in een ruimte in het
parochiehuis bij de Hofkerk, en optredens in het voorjaar en aan het einde van het lesjaar.
Voor de leerlingoptredens in het parochiehuis wordt een kleine bijdrage van de aanwezige
ouders en familie gevraagd om de directe kosten (huur van de ruimte, stemmen van de
vleugel en consumpties) te dekken.
Het verenigingsjaar werd op 15 juli 2017 afgesloten met een ledenvergadering,
gecombineerd met een boottocht van alle docenten over de Amstel. In deze vergadering
werd besloten dat de vereniging bijdraagt aan het gepleegde onderhoud aan het pand
waard e lessen worden gegeven, in de komende vier jaar voor € 500,- per jaar. Na een
positief advies van de kascommissie, bestaande uit Martijn Willers en Jakob Kamminga werd
de jaarrekening 2016-17 goedgekeurd.
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