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Doelstelling 

De doelstelling van Stichting Ouders en Vrienden van de Muziekschool Noord is 
tweeledig.  
Enerzijds fungeert deze groep van ouders en vrienden als klankbordgroep voor de 
directie van de Muziekschool Amsterdam-Noord. Als zodanig biedt deze groep 
feedback op de activiteiten en het beleid zoals die merkbaar zijn voor de bezoekers van 
de muziekschool. 
Anderzijds ondersteunt de stichting bijzondere muziekprojecten en groepsexcursies 
voor leerlingen van de muziekschool, die gericht zijn op kwaliteitsverbetering, 
talentontwikkeling en muzikale uitwisseling, ook in internationaal verband.  

Missie 

Muziekonderwijs is een onontbeerlijk onderdeel van de culturele en maatschappelijke 
vorming van kinderen. Muziekonderwijs ondersteunt de talenten van kinderen, draagt 
bij aan de sociale vorming van kinderen (door middel van samenspel en voorstellingen) 
en is ondersteunend t.a.v. de totale culturele vorming van kinderen op het gebied van 

muziek, museabezoek, cultuurhistorie, wereldoriëntatie en talentontwikkeling. Veel 
kinderen krijgen de kans tot het volgen van muziekonderwijs op de basisschool, zeker 
in Amsterdam-Noord. Dit aanbod op vele basisscholen wordt verzorgd door de 
Muziekschool Noord. Toch is dit aanbod niet voldoende gezien de beperkte tijd en 
middelen van het basisonderwijs: zodra kinderen enthousiast worden voor muziek is 
het daarom van groot belang dat ze specifiek muziekonderwijs krijgen en hun muzikale 
talenten gaan ontwikkelen. Voor dit maatschappelijke belang is de Muziekschool 
Amsterdam-Noord vele jaren geleden opgericht: als plek voor talentontwikkeling, 
ontwikkeling van specifieke muzische vaardigheden samen met andere kinderen en om 
een basis te geven voor – bij gebleken talent – verder te gaan op de ingeslagen weg van 
hoogwaardig muziekonderricht en samenspel. Daarbij neemt ook het speciale 
muziekaanbod in groepsverband en via bijzondere projecten een belangrijke plaats in: 
het Jeugdorkest AYSO, het project ‘Zing Zó’, orkestoptredens, sommige internationale 
jeugdprojecten et cetera. 

De missie van de Stichting Ouders en Vrienden van de Muziekschool Noord is dan ook: 
het ondersteunen van de muziekschool als instituut met maatschappelijke betekenis en 
waar nodig financieel ondersteunen bij bijzondere activiteiten.  

Middelen 

De Stichting verkrijgt haar middelen door: 

    De jaarlijkse bijdrage van de ouders en vrienden van de Muziekschool  
Noord  
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    Incidentele subsidies van lokale overheid en culturele fondsen t.b.v. 

speciale  groepsprojecten, voorstellingen en orkestoptredens  

    Incidentele giften en sponsorships van Rotaryclubs in Noord, 

gefinancierd uit  benefietconcerten en lokale acties  

    Giften en legaten van particulieren en instellingen die het 

muziekonderwijs een  warm hart toedragen. De Stichting is een erkende ANBI-

instelling onder RSIN- nummer 816770177.   

  

 Programma    

 Ons beleid voor de komende periode richt zich op de volgende speerpunten:  

- het werven van nieuwe leden voor onze stichting, vooral gericht op ouders 
van huidige leerlingen 

- het uitreiken van de jaarlijkse Zus Keijl-prijs 

- inzage verkrijgen in bijzondere projecten die eventueel in aanmerking 
komen voor financiële ondersteuning 

    

 


