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Vraag een exemplaar op via 020-696 8371.

De activiteiten van het Instrumentendepot Leerorkest worden mede mogelijk gemaakt door:

Fundatie 
Luden van 
Stoutenburg

Speciale dank aan Stichting Oukha, Management Scope, 
AkzoNobel, Stichting  Blokker-Verwer, Stichting Boemer, Stichting 
de Roeper, Hardelingenfonds, Stichting Puerto Cruz, Stichting 
Ibafu, Stichting Strand Links, BijlmerParktheater, CEC gebouw, 
Bedrijvenvereniging VAZO, Zuidoost Partners, Venzo, 
Vrijwilligerscentrale Amsterdam VCA, ViiA uitzendbureau voor 
vrijwilligers, Digisource en Ziggo Dome.

Leerorkest & Instrumentendepot werken nauw samen met  
basisscholen in Amsterdam, Mocca (Stichting Match 
Onderwijs en Cultuur Amsterdam), Nederlands Philharmonisch 
Orkest|Nederlands Kamerorkest, Het Concertgebouw,  
Nieuw Vocaal Amsterdam, Projectenbureau Primair Onderwijs 
Zuidoost, Stichting Muziek op School Amsterdam (MOSA), 
Alliantie Muziekeducatie Amsterdam (AMA), Aslan Muziekcentrum, 
Muziekschool Amsterdam, Muziekschool Amsterdam Noord, 
Koninklijk Concertgebouworkest, Strijkkwartet Biënnale 
Amsterdam, Cello Biënnale Amsterdam, Harp Festival, Nederlands 
Blazers Ensemble, Muziekgebouw aan ’t IJ, Conservatorium van 
Amsterdam, Conservatorium van Utrecht, El Sistema Nederland, 
Projeto Gurí Santa Marcelina, Méér Muziek in de Klas en vele 
muziekeducatie-initiatieven in Nederland.
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Voorwoord 

Terugkijkend op het jaar 2019 voel ik me trots op en ben ik blij 
met alles wat wij samen met heel veel mensen hebben bereikt, 
want 2019 was geen gemakkelijk jaar. Onder financiële druk 
waren harde keuzes nodig en op andere momenten konden  
we harde maatregelen maar net voorkomen. Er is veel werk 
verzet om het allerbeste te kunnen geven aan onze kanjers: de 
kinderen die opgroeien in lage inkomenswijken in Amsterdam 
en vele andere plaatsen in het land, tot op de voormalige 
Nederlandse Antillen. 

Stichting Leerorkest, Stichting Instrumentendepot Leerorkest 
en Stichting Muziekcentrum Zuidoost hebben meer dan ooit 
samengewerkt om zoveel mogelijk efficiëntie te bereiken. 
Hoewel de organisaties financieel en administratief volledig 
zelfstandig zijn, vullen ze elkaar op een dusdanige manier aan 
dat er sprake is van een klassieke win-win situatie. En doordat 
de activiteiten zo goed op elkaar aansluiten, bereiken we 
samen veel meer.

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de liefdevolle 
bijdragen. Samen laten we kinderen bloeien door muziek-
educatie – niet alleen muzikaal maar vooral ook in de brede 
ontwikkeling van het kind. Ik denk aan alle vrijwilligers, 
medewerkers, ook van partnerorganisaties, scholen, fondsen, 
sponsoren en ook de vele particuliere donateurs. Ook de steun 
van het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Ministerie van 
Sociale Zaken en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, voor 
wat betreft de Leerorkestpilots op de Antillen, betekent veel 
voor ons. Niet in de laatste plaats wil ik het stadsdeel Zuidoost 
en de gemeente Amsterdam bedanken voor het vertrouwen.

Heel veel dank!

Marco de Souza
Directeur-bestuurder 

Stichting Leerorkest
Stichting Instrumentendepot Leerorkest
Stichting Muziekcentrum Zuidoost
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Stichting Instrumentendepot Leerorkest en Stichting 
 Leerorkest zijn zusterorganisaties. De beide stichtingen 
trekken in de activiteiten gezamenlijk op. Soms verwijzen  
wij voor een verdere toelichting op activiteiten naar het 
jaarverslag van het Leerorkest. 

ACTIVITEIT 1 
De uitleen van muziekinstrumenten
•  Het Instrumentendepot heeft 9.137 instrumenten in  

beheer, tegenover 8.707 instrumenten in november 2018. 
Naar verwachting gaan wij in 2020 de magische grens van 
10.000 instrumenten overschrijden.

•  In totaal zijn er 4.120 instrumenten uitgeleend, waarvan 
1.966 instrumenten (48 procent) in Amsterdam en 2.154 
instrumenten (52procent) buiten Amsterdam. 

•  Het aantal uitgeleende instrumenten buiten Amsterdam 
groeide van 1.801 instrumenten in 2018 naar 2.154 instru-
menten in 2019. Een toename van ongeveer 20 procent.

•  Naar schatting speelden in totaal 9.420 leerlingen op een 
instrument van het Instrumentendepot. Naar schatting 

5.976 kinderen bespelen buiten Amsterdam een  
instrument en 3.444 kinderen binnen de hoofdstad.

•  Het aantal organisaties buiten Amsterdam dat muziek-
instrumenten van ons leent, is gestegen van 51 naar 55 
organisaties (een toename van 8 procent). 

De uitleencijfers zijn van peildatum 1 december 2019, het 
totaal aantal instrumenten van peildatum 18 december.

Bijlage I geeft een overzicht van alle organisaties die in  
2019 muziekinstrumenten hebben geleend van het 
Instrumentendepot.

Individuele uitleen via sociale jeugdfondsen
De uitleen aan individuele kinderen uit gezinnen met een 
krappe beurs werd in 2019 succesvol voortgezet. Het Jeugd-
fonds Sport & Cultuur en het Jongerencultuurfonds 
 Amsterdam bieden een vergoeding voor muziekles als daar 
thuis geen geld voor is. Daarbij biedt het Instrumentendepot 
de kinderen een leeninstrument. De maandelijkse uitdeel-
middag in Amsterdam begint al een traditie te worden.  
Het aantal instrumenten dat op deze wijze wordt uitgeleend 
groeit gestaag en is opgelopen naar 399. Zie ook het uitleen-
overzicht in Bijlage I.

ACTIVITEIT 2 
Beheer, onderhoud, reparatie en distributie 
In 2019 werden meer dan 1.324 instrumenten (opnieuw) 
speelklaar gemaakt, exclusief de instrumenten die op locatie 
door het Rijdend Atelier werden gerepareerd. 

Met een kleine staf en een groot team van vrijwilligers 
verzetten we veel werk. Zo zetten we nieuwe instrumenten  
in elkaar, stemmen we deze en spelen ze door. Tweedehands 
instrumenten, soms met vele mankementen, maken  
we opnieuw speelklaar. Door het hele land halen we 
 instrumenten op die we repareren en weer terugbrengen.

 
Nieuw administratief systeem
In 2019 heeft een sponsor ons in staat gesteld een lang 
gekoesterde wens in vervulling te brengen: het Instrumenten-
depot is in september overgestapt naar een nieuw administra-
tief systeem. De intake en uitleen vragen om een nauwkeurige 
administratieve ondersteuning.

Onderhoud en reparatie door vrijwilligers  
in de regio neemt toe
Vrijwilligers verrichten het werk om de instrumenten te onder- 
houden niet noodzakelijkerwijs op ons depot in Amsterdam.  
In 2019 zette deze ontwikkeling verder door. Zo is er een 
vrijwilliger in Friesland bijgekomen die voor ons dwarsfluiten 
repareert en als lokaal inzamelpunt fungeert. Steeds meer 

Missie en visie
Stichting Instrumentendepot Leerorkest (het Instrumenten-
depot) is hét uitleencentrum van muziekinstrumenten voor 
muziekonderwijs voor kinderen in Nederland en op de 
voormalige Nederlandse Antillen. Muziek maken is bij uitstek 
verrijking. Het Instrumentendepot vindt dat ieder kind daar 
recht op heeft. Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken lenen 
we muziekinstrumenten uit aan Leerorkesten en soortgelijke 
muziekeducatieprogramma’s in Nederland en op de Antillen, 
op of rond scholen in het primair en voortgezet onderwijs. 
Muziekeducatieprojecten die kansengelijkheid en inclusie 
bevorderen staan voorop. Voor individuele uitleen van 
instrumenten aan kinderen uit minimahuishoudens werken  
we samen met de sociale jeugdfondsen. 

Drempel naar muziekeducatie verlagen
Muziekeducatie is vaak zo georganiseerd dat het hoog-
drempelig en kostbaar is. Wij willen ervoor zorgen dat de 
drempel veel lager wordt. Het Instrumentendepot is opgericht 
om op grote schaal muziekinstrumenten in te zamelen, te 
kopen, te onderhouden en uit te lenen. Zo voorkomen we dat 
organisaties die (sociale) muziekeducatieprogramma’s willen 
starten, geconfronteerd worden met de hoge initiële kosten 
voor het aanschaffen van instrumenten.

Participatie: ook op de werkvloer
Het Instrumentendepot is opgezet als sociale onderneming. 
Ook op de werkvloer staat participatie centraal. Wij bieden  
een sociale en vruchtbare werkplek aan mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt, vmbo-studenten en vrijwilligers.

Strategische doelen
De belangrijkste opdrachten voor deze jaren, zoals vast - 
gelegd in het bedrijfsplan 2017-2020, zijn het uitbouwen van 
de landelijke functie, het verstevigen van de financiële basis  
en het ontwikkelen van de organisatie. Daarbij is groei een 
belangrijk doel. Wij groeien door te ondernemen en door 
samen met bestaande en nieuwe partners onze idealen te 
verwezenlijken.

Belangrijke resultaten van 2019
•  De collectie muziekinstrumenten van het Instrumenten depot 

groeit gestaag: van 8.707 instrumenten in 2018 naar 9.137 
instrumenten in 2019. De vraag naar instrumenten nam toe: 
meer organisaties wisten ons te vinden en een aantal 
bestaande klanten breidde hun activiteiten in hun regio uit.

•  Ook onze overzeese activiteiten groeiden: we voorzagen 
niet alleen het Leerorkest op Curaçao van nieuwe 
 instrumenten in verband met de uitbreiding van hun 
activiteiten, ook troffen we in opdracht van het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid voorbereidingen voor de start  
van Leer orkesten op Aruba en Bonaire. 

•  De uitleen van muziekinstrumenten aan individuele 
kinderen in samenwerking met het Jeugdfonds Sport  
& Cultuur en het Jongerencultuurfonds Amsterdam is  
op succesvolle wijze voortgezet.

•  De bijdrage van vrijwilligers aan onze activiteiten in 
Amsterdam is onverminderd groot. De samenwerking  
met de Dienst Werk- en Re-integratie (werkstageplekken),  
het bemiddelingsbureau voor vrijwilligers ViiA en met  
het ROC van Amsterdam (stageplekken) hebben we nu 
stevig verankerd. 

•   Het aantal vrijwilligers en werkstagiairs dat het gehele jaar 
door actief was, daalde wel licht ten opzichte van vorig jaar. 
Dat betekent dat we als Instrumentendepot met minder 
mankracht meer werk hebben verzet!

•  We namen wederom meer dan duizend instrumenten 
onderhanden. Dit gebeurde steeds vaker in samenwerking 
met organisaties en vrijwilligers in de regio. 

•  In het najaar begon het Rijdend Atelier, met steun van het 
VSBfonds, aan een tournee door het land om workshops  
te geven aan medewerkers en vrijwilligers van lokale 
projecten over het onderhoud van muziekinstrumenten. 

Muziekles op een instrument is vaak prijzig. Het Leerorkest 
maakt muziekeducatie toegankelijk voor ieder kind.  
Daarvoor biedt het Instrumentendepot een betaalbare 
uitleenservice van muziekinstrumenten. Met het Rijdend 
Atelier zorgen we voor efficiënter onderhoud van 
 instrumenten, besparen we kosten en betrekken we 
 enthousiaste vrijwilligers bij muziekeducatie.

Bijzondere momenten in 2019
15 maart — H.K.H. Prinses Beatrix, Prins Constantijn,  
Prins Bernhard en Prinses Annette hielpen mee met het 
sorteren en schoonmaken van muziekinstrumenten bij het 
magazijn van het Instrumentendepot in Huizen, tijdens de 
landelijke NL Doet-actie.

20 juni — Koningin Máxima bezocht ons nieuw gelanceerde 
initiatief het Rijdend Atelier op locatie in Hoogeveen in 
Drenthe. Het bezoek van de koningin was het startsein voor  
de rondgang door Nederland van het Rijdend Atelier.

ActiviteitenInleiding

1. De uitleen van muziekinstrumenten:
 •   aan muziekeducatie-initiatieven in Nederland  

voor groepslessen 
 •   aan individuele kinderen i.s.m. de jeugdfondsen

2.  Het beheren, onderhouden, repareren en 
 distribueren van muziekinstrumenten.

3.  Het bieden van een creatieve en vruchtbare werk-
ervaringsplaats voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, studenten en vrijwilligers.

4.  Het bevorderen van kennisoverdracht op het gebied  
van instrumentenonderhoud aan vrijwilligers, 
nieuwe generaties reparateurs en muziekdocenten.

5.  Het inzamelen van gebruikte muziekinstrumenten  
en organiseren van inzamelacties voor (de aanschaf  
van nieuwe) muziekinstrumenten.

HET INSTRUMENTENDEPOT 
LEERORKEST  VERRICHTTE 
IN 2O19 DE VOLGENDE 
 BASISACTIVITEITEN:
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professionele ateliers en bouwers steunen ons in natura door 
hun tijd te besteden aan reparatie van instrumenten van het 
Instrumentendepot. Met het landelijke Bouwerskontakt, een 
vereniging van muziekinstrumentenmakers, wordt de moge-
lijkheid van samenwerking onderzocht vanaf het komende jaar. 
De betrokkenheid van organisaties en vrijwilligers op lokaal  
en regionaal niveau is van grote waarde en vergroot onze 
spankracht. Het sluit ook naadloos aan bij de doelstellingen 
van het nieuwe Rijdend Atelier (zie bij Activiteit 4).

ACTIVITEIT 3  
Meedoen: werkervaringsplaatsen en 
de inzet van vrijwilligers
Het Instrumentendepot is opgezet als sociale onderneming. 
Participatie staat centraal. Wij bieden een sociale, creatieve  
en vruchtbare werkplek aan mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt, vmbo-studenten en vrijwilligers. Gezamenlijk 
realiseren wij onze idealen. 

Het depot heeft 3 werkateliers met elk 6 werkplekken.  
Elk atelier heeft een eigen werkmeester die werkbegeleiding, 
scholing en instructie geeft aan een groep van vrijwilligers, 
stagiairs en mensen met een werkstage. Ook het administra-
tiekantoor heeft werkplekken en chauffeurs worden ingezet 
voor het transport van de instrumenten. Het aantal mensen 
actief op het Instrumentendepot, de verrichte taken en de 
samenwerkingspartners zijn opgenomen in het hoofdstuk  
De organisatie. 

Makkies verdienen
Het Instrumentendepot verstrekte dit jaar 190 Makkies 
(peildatum 1 december). We waren in 2019 wederom partner 
van Makkie, een initiatief van de gemeente. Als je voor een 
buurtbewoner of een organisatie in de Indische Buurt een  

klus doet, kun je Makkies verdienen die bij diverse lokale 
winkels als betaalmiddel gebruikt kan worden. Met 1 uur werk 
op het Instrumentendepot (officieel Makkie-uitgiftepartner) 
verdient een vrijwilliger 1 Makkie, die bij diverse lokale winkels 
als betaalmiddel gebruikt kan worden. Een leuke attentie en 
een mooi initiatief voor de sociale cohesie in de buurt.

ACTIVITEIT 4  
Kennisoverdracht en workshops 
instrumentenonderhoud
Dit jaar bracht de SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming 
Rotterdam) ons een bezoek om te zien hoe wij het beheer  
van de instrumenten hebben geregeld. Andere organisaties 
hebben dit jaar belangstelling getoond om in de eigen regio 
een uitleenfunctie op te zetten. Ook hebben we dit jaar meer 

dan eens ‘een kijkje in de keuken’ gegeven. Onze werkmeesters 
leren vrijwilligers specifieke instrumenten te onderhouden en 
te repareren. Ook professionals helpen ons daarbij. 

Geïntroduceerd: het Rijdend Atelier
In 2019 is het Rijdend Atelier, een ‘werkplaats op wielen’, 
geïntroduceerd. Op 20 juni 2019 bezocht Koningin Máxima  
het Rijdend Atelier in Drenthe en gaf daarmee het startsein 
voor de rondgang van de multifunctionele bus door Neder-
land. In het najaar gaf het Rijdend Atelier 21 workshops aan 
vrijwilligers en medewerkers van Leerorkesten en soortgelijke 
muziekeducatie-initiatieven in het land. De workshops zijn 
met veel enthousiasme ontvangen. Ter ondersteuning van  
de workshops is er (online) instructiemateriaal opgesteld.

Het doel van het Rijdend Atelier is om vrijwilligers in het  
land, bijvoorbeeld (groot)ouders en muziekdocenten, te 
betrekken bij het onderhoud van de muziekinstrumenten van 
het Leerorkest ter plaatse. Dat komt de beschikbaarheid  
van de instrumenten ten goede. Het Rijdend Atelier heeft  
alles aan boord om workshops te geven over onderhoud van 
muziek instrumenten. Onze ervaring is daarnaast dat het 
enthousiasme van vrijwilligers het lokale draagvlak voor 
muziekeducatie verder versterkt. 

ACTIVITEIT 5 
Inzamelacties 
Het Instrumentendepot ontving dit jaar wekelijks privé- 
donaties van (gebruikte) instrumenten. Twee organisaties die 
hun bedrijfsvoering staakten, doneerden hun instrumenten 
aan ons. In 2019 ontvingen we zo in totaal ruim 260 instru-
menten. In voorgaande jaren hebben wij met landelijke 
inzamelacties van onder meer NPO Radio 4 een duidelijke 
oproep kunnen doen aan Nederlanders om hun thuis niet meer 
gebruikte muziekinstrumenten in te leveren, zodat kinderen 
erop kunnen leren spelen. Aan deze oproep wordt nog steeds 
gehoor gegeven. Hoewel wij geen grote landelijke actie 
hadden dit jaar, bleven de instrumenten binnen komen. 

Bijzondere acties en donaties
In 2019 waren er wederom meerdere organisaties die een 
eigen inzamelingsactie voor ons organiseerden.  

Zo zong het Koor ‘De Luide Keel’ van de Koninklijke Water-
sportvereniging Loosdrecht een mooi bedrag bijeen bij een 
benefiet diner en zamelden zij tevens vele prachtige violen, 
slagwerk, houtblaas en koperblaas instrumenten voor ons  
in onder de leden van ‘de Koninklijke’. Daarnaast ontvingen  
wij bijdragen van ‘Het Bijgeluid’ uit Haarlem en ook van 
‘Kamerkoor Tourdion’ uit Venlo Steyl. 

In 2019 hebben wij onder meer een indrukwekkende en 
dierbare donatie ontvangen: tientallen violen compleet met 
koffers, strijkstokken en andere toebehoren en reparatie-
materialen. Deze zijn ons geschonken door een gepensio-
neerde vioolbouwer. Ook heeft een aantal lieve mensen die 
afscheid namen van hun werk, met pensioen gingen, jarig 
waren of huwden in 2019 het Leerorkest als begunstigde 
uitgekozen als hun geschenk!

Ook waren we zeer verguld met donatie van Stichting Oukha. 
Zij schafte voor het Instrumentendepot twee prachtige 
enkostbare fagotten aan.Hieraan was dringend behoefte 
omdat twee kinderen er aan toe waren de volgende stap in 
hun muziekontwikkeling te maken. Wij zijn erg dankbaar voor 
iedere gift. Dankzij deze persoonlijke bijdragen kunnen wij  
ons gezamenlijke doel realiseren en de liefde voor muziek 
doorgeven aan een nieuwe generatie!

Het Instrumentendepot had dit jaar voor het eerst NL Doet-klussen 
aangemeld, om meer vrijwilligers te bereiken. Kort van tevoren 
ontvingen wij bericht dat H.K.H. Prinses Beatrix, Prins Constantijn, 
Prins Bernhard en Prinses Annette deze dag bij ons zouden 
doorbrengen! Een geweldige eer!

Tijdens de NL Doet-activiteit zijn gedoneerde instrumenten 
opgeknapt en speelklaar gemaakt, op 15 maart in Huizen (in het 
magazijn bij Mini Opslag Huys) en op 16 maart op het Instrumenten-
depot in Amsterdam. In Huizen hielp ook een MBO-klas uit 
Amersfoort mee, van de opleiding Entree voor Anderstaligen,  
onder wie ook vluchtelingen uit Syrië en Eritrea. Een dag later kwam 
Lionsclub Amsterdam t ‘IJ naar het Instrumentendepot om te 
klussen naast een tiental andere vrijwilligers. De NL Doet-activiteit 
leverde ook nog vrijwilligers op: enkele vrijwilligershebben zich 
namelijk deze dag voor langere tijd aan het Instrumentendepot 
verbonden.

TABEL TOURNEEDATA 
WORKSHOPS

FILOSOFIE VAN HET DELEN
De filosofie van het delen zit bij alle Leerorkestactivi teiten  
in het DNA. Initiatiefnemer Marco de Souza: ‘Wij zijn ervan 
overtuigd dat het delen van kennis en middelen ons allemaal 
sterker maakt. Daarom steunen wij nieuw opgerichte 
Leerorkesten en vergelijkbare initiatieven met onze kennis, 
ervaring, didactische materialen en ook met instrumenten. 
Immers, alleen als wij bereid zijn om kennis en middelen met 
elkaar te delen, kunnen we echt een revolutie van demo -
crati sering van muziek educatie realiseren.’ De landelijke 
uitleenfunctie van het Instrumentendepot ging van start in 
schooljaar 2014/2015; het Instrumentendepot bedient al 
sinds 2006 de Leerorkesten op de scholen in Amsterdam.

NL DOET ACTIVITEIT VAN 
HET INSTRUMENTENDEPOT

Tijdens NL Doet zetten Nederlanders zich belangeloos in voor 
anderen. In heel het land worden activiteiten georganiseerd waarbij 
iedereen kan aansluiten. Op deze manier kunnen mensen op een 
laagdrempelige manier kennismaken met vrijwilligerswerk en 
ervaren hoe leuk het is om iets voor een ander te doen. Het Oranje 
Fonds bouwt hiermee aan een sociale samenleving, waar mensen  
er voor elkaar zijn en niemand er alleen voor hoeft te staan.

20-05-19 Residentie Orkest, Den Haag (buiten) 18 3 2 6 • • •     

20-06-19 Tamboer, Hoogeveen (buiten) 8 3 1 3 • • •      

19-09-19 Residentie Orkest, Den Haag (binnen) 14 3 2 6 • • •     

03-10-19 IBS de Horizon, Zaandam (binnen) 3 3 1 3  • • •    

14-11-19 Muziek Netwerk Salland, Raalte (binnen) 10 3 2 6 •  •     •

29-11-19 Stichtse Vecht, Loenen a/d Vecht (binnen) 12 4 2 8 • • •   •  

12-12-19 040 Muziek, Eindhoven (binnen) 4 2 2 4  • •      

WORK
SHOPS TOTAAL

Aantallen Instrumentgroep workshop
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Veel items brengen het Leerorkest en het Instrumentendepot 
samen voor het voetlicht. Dat is ook niet verwonderlijk: het 
Instrumentendepot maakt de Leerorkestactiviteiten mogelijk 
door de muziekinstrumenten te verzorgen. De onderstaande 
media-items vermelden we dan ook in de jaarverslagen van 
beide stichtingen.

Oproep Floris Kortie voor NL Doet
Leerorkestambassadeur Floris Kortie kwam begin maart naar 
het Instrumentendepot voor een persoonlijke video-oproep. 
Hij riep mensen op om zich te melden als NL Doet vrijwilliger 
om muziekinstrumenten voor Leerorkesten op te knappen. 
Het bericht is veelvuldig verspreid via social media.

Koninklijke familie geeft instrumenten servicebeurt
Prinses Beatrix, Prins Constantijn, Prins Bernhard en Prinses 
Annette hebben op vrijdag 15 maart deelgenomen aan de  
NL Doet-dag van het Instrumentendepot. De leden van de 
koninklijke familie hielpen mee met het sorteren en schoon - 

maken van muziekinstrumenten bij het magazijn van het 
Instrumentendepot in Huizen. 

Kindermuziekweek, Het Concertgebouw
Vrijdag 5 april, de openingsdag van de Kindermuziekweek, 
was een unieke dag voor 65 kinderen van het Leerorkest en 
topharpist Remy van Kesteren. Samen gaven zij die middag 
een concert voor Harp en Orkest, in de Spiegelzaal van  
Het Concertgebouw. In het bijzonder begeleidde Remy van 
Kesteren de dertienjarige Diyae bij zijn eerste harpsolo.  
Ook het NOS Jeugdjournaal was aanwezig. Wethouder Kunst 
Touria Meliani sprak de kinderen en het publiek toe.
 
VPRO maakte documentaire
In de documentaireserie ‘Nog een week’ volgde de VPRO 
Leerorkestleerling Shendifer voor haar optreden in Het 
Concertgebouw. Deze serie volgtkinderen tussen de 11 en  
13 jaar die zich voorbereiden op een spannende gebeurtenis 
die staat te gebeuren in hun leven. 

PR en publiciteit

Ook dit jaar was de mediabelangstelling voor het Leerorkest en het Instrumentendepot 
aanzienlijk. Het Instrumentendepot schitterde maar liefst tweemaal in het nieuws 
vanwege activiteiten met leden van de koninklijke familie. Het was de aanleiding voor 
uitzendingen op landelijke en regionale televisie, veel aandacht van lokale media en 
enkele berichten van dagbladen. Ook sponsors, partners en collega-muziekinstellingen  
in het land hebben via eigen publicaties en social media kanalen over onze activiteiten 
bericht. De belangrijkste items van dit jaar zijn opgenomen in het Mediaoverzicht.

Overzicht media-aandacht 2019

Leerorkest in de Media Onderwerp Datum

ZO! Nieuws OSB & Leerorkest Nieuwjaarsconcert 21 januari  7 januari
Stadsblad De Echo Leerorkest Nieuwjaarsconcert in Zuidoost 30 januari
CrystalCable.com Future Dream Fund Raising voor het Leerorkest januari
Managent Scope Gratis Leerorkestadvertentie: Breng muziek in uw organisatie februari
OBA agenda Wijktalentorkest Indische Buurt geeft 15 februari concert in OBA Javaplein februari
Indische Buurtbalie, nieuwsbrief Wijktalentorkest Indische Buurt geeft 15 februari concert in OBA Javaplein 14 februari
Gemeente Amsterdam, Makkie folder Samen is het een Makkie, met Instrumentendepot Leerorkest februari
Gemeente Amsterdam, Makkie nieuws Verdien Makkies bij het Instrumentendepot Leerorkest 28 februari
Nldoet.nl Instrumentendepot doet mee aan vrijwilligersdagen NL Doet februari/maart
NPO Radio 4 Oproep in uitzending: tijdens NL Doet meedoen op het Instrumentendepot in februari
Fluit, magazine Artikel over Leerorkest door docente Aysha Wills maart
Stadsblad De Echo Leerorkest doet mee aan NL Doet 5 maart
Montferland journaal Schoolplezier door Leerorkest Doetinchem i.s.m. Instrumentendepot 13 maart
Het Koninklijk Huis, RVD Koninklijke familie klust mee tijdens NL Doet bij Instrumentendepot 15 maart
NOS Journaal, Jeugdjournaal Prinses Beatrix en Prins Constantijn zijn in Huizen voor NL Doet 15-16 maart
NH Nieuws, regio-tv Koninklijke Familie steekt handen uit de mouwen voor NL Doet 15 maart
AD.nl, Gelderlander.nl  Beatrix poetst koperwerk op met oude onderbroeken bij NL Doet 15 maart
Noordhollands Dagblad, Gooi & Eemlander Oranjes bij NL Doet in Huizen en Soest 15 maart
RTLBoulevard, HartvanNederland, Story.nl Prinses Beatrix poetst erop los tijdens NL Doet 15 maart
EO Blauw Bloed Koninklijke familie klust mee tijdens NL Doet bij Instrumentendepot 15 maart
Kidsweek.nl Prinses Beatrix poetst met oude onderbroeken 15 maart
Libelle.nl  Om vrolijk van te worden: Prinses Beatrix lachend aan de poets voor NL Doet 15 maart
Nieuwsblad voor Huizen Prinses Beatrix helpt bij instrumentendepot, interview Marco de Souza 15 maart
NPO Radio 4 NL Doet dagen bij het Leerorkest, Marco de Souza vertelt in uitzending 16 maart
Oranjefonds Bedankmailing over NL Doet met foto Prinses Beatrix en Marco de Souza 19 maart
ZO! Nieuws Leerorkest opent Kindermuziekweek met beroemde harpist  27 maart
KidsWeek, weekblad Het geluid van een harp is uniek, optreden in Het Concertgebouw 1 april
Crystal Cable Magazine 2019 Future Dream Fund Raising voor het Leerorkest april
Klankwijzer Kindermuziekweek geopend door Leerorkest in Het Concertgebouw op 5 april 4 april
Nederlands Dagblad Leerorkest samen met harpist Remy van Kesteren in Het Concertgebouw 5 april
NOS JeugdJournaal Jonge Diyae speelt samen met Remy van Kesteren op concert 5 april 6 april
Podium Witteman, NPO 2 Leerorkest harp-leerlingen treden op bij Podium Witteman 7 april
De Pyramide Eerste nationale Kindermuziekweek, Leerorkest in de Spiegelzaal mei
Senver, maandblad Oproep steun Instrumentendepot Leerorkest mei
Het Koninklijk Huis  Máxima bij ondertekening convenant en Rijdend Atelier van het Leerorkest 15 mei
Nationale Onderwijsgids Máxima bij ondertekening convenant en Rijdend Atelier van het Leerorkest 15 mei
RTV Drenthe Koningin Máxima bij ondertekening convenant, met vermelding Leerorkest 15 mei
Vorsten.nl Máxima bij ondertekening Muziekakkoord Drenthe, vermelding Leerorkest 15 mei
Drentsnieuws, WoldenNieuws Koningin Máxima naar Hoogeveen op 20 juni, met vermelding Leerorkest 18 mei
VPRO, jeugddocumentaire Shendiver speelt in Het Concertgebouw samen met Remy van Kesteren 28 mei
Klankwijzer nr. 24 Koningin Máxima bezoekt het nieuw Rijdend Atelier juni
Jeugdfonds Sport en Cultuur Haarlem Jaarverslag 2018 met vermelding van Instrumentendepot Leerorkest 12 juni
Drentsnieuws, Regionieuws Hoogeveen Koningin Máxima bezoekt in Hoogeveen Rijdend Atelier van het Leerorkest  14 juni
Jeugdjournaal Rómeycia (9) interviewt koningin Máxima voor bus van Instrumentendepot 20 juni
NPO Radio 4, online Koningin Máxima bezoekt in Hoogeveen Rijdend Atelier van het Leerorkest  20 juni
NPO Radio 1, De Klassieken Interview Marco de Souza n.a.v. bezoek Koningin Máxima 20 juni
Dagblad van het Noorden Het was fantastisch, met vermelding Instrumentendepot Leerorkest 20 juni
RTV Drenthe Verslag vanaf locatie van bezoek Koningin Máxima aan Rijdend Atelier 20 juni
Shownieuws.nl, Blauw Bloed.eo.nl Verslag bezoek Máxima met vermelding van het Instrumentendepot 20 juni
SQBA, nieuwsbrief Strijkkwartet Biënnale Amsterdam x Leerorkest 20 juni
NPO 1, tv/herhaling Max Mini-college Professor Erik Scherder met vermelding Leerorkest 25 juni
Montferland journaal Leerorkest werpt vruchten af 3 juli
Cultuurconnectie Cultuurconnectie feliciteert Marco de Souza (MZO) met Certificiering 20 augustus
NPO 1, tv/herhaling Max Mini-college Professor Erik Scherder met vermelding Leerorkest 15 november
Hillen en Roosen Magazine Interview Marco de Souza over het Leerorkest november
Digisource, nieuwsbrief en social media Samenwerking met het Leerorkest, interview Marco de Souza 20 november
ViiA Uitzendbureau voor Vrijwilligers Challenge Landelijk Instrumentendepot videoverslag 21 november
Gemeentekrant editie Zuidoost Artikel over studiedag Leerorkeststrijkkwartetten met Dudok Kwartet december
Digisource Nieuwsbrief december 2019 Het Leerorkest is klaar voor de toekomst 2 december
NH Nieuws, Strijders Marco de Souza oprichter van het Leerorkest in ‘Strijders’ 19 december
NH Nieuws, Buurten Reportage met Marco de Souza bij Leerorkestles op Indische Buurt school 19 december
Genoeg, kwartaalblad winter 2019 Het Leerorkest brengt muziekles terug op school winter 2019
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Leerorkestharp bij Podium Witteman
Leerorkest harp leerlingen traden op bij het wekelijkse muziek- 
programma Podium Witteman, in de uitzending van zondag 
 7 april op NPO 2. Presentator Floris Kortie ging daarbij in 
gesprek met Joris Beets, harpist en industrieel ontwerper,  
over de wens van een (betaalbare) harp voor kinderen —  
een initiatief van het Instrumentendepot. 

Rijdend Atelier presenteert zich aan Koningin Máxima
Op 20 juni bezocht Koningin Máxima het nieuwe Rijdend 
Atelier van het Instrumentendepot op locatie in Hoogeveen, 
Drenthe. De ‘werkplaats op wielen’ stond opgesteld op de 
binnenplaats van theater De Tamboer. Het bezoek van de 
koningin was het startsein voor de rondgang langs muziek-
initiatieven in Nederland. De koningin nam deel aan een 
feestelijk programma in het kader van de ondertekening  
van Muziekakkoord Drenthe, onderdeel van Méér Muziek in  
de Klas Lokaal. Het bezoek trok veel aandacht van diverse 
(lokale en landelijke) media en van vakpers.

Rijdend Atelier actief in het land
We maakten een animatiefilmpje over het Rijdend Atelier om 
de mobiele werkplaats te presenteren aan muziekeducatie- 
initiatieven in het land. In het najaar schreven we regelmatig 
over de lokale workshops in onze eigen nieuwsbrieven en  
op social media. Ook de bezochte Leerorkesten verspreidden 
de berichten over de workshops en de oproep voor nieuwe 
vrijwilligers. 

Nieuwe social media campagne: Pak Aan!
Met het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een filmpje gemaakt 
voor social media over de muzieklesvergoeding en het gratis 
leeninstrument voor kinderen uit minimahuishoudens.  
Het filmpje werd opgenomen bij het Wijktalentorkest Nieuw 
West waar een ‘held’ van het Instrumentendepot een muziek-
instrument kwam brengen voor een nieuwe leerling.

Leerorkesten op Aruba, Bonaire en Curaçao
Via onze nieuwsbrief en social media deelden we in het najaar 
het nieuws over de nieuwe Leerorkesten op de ABC-eilanden. 
Vooral het nieuwe Leerorkest op Aruba kreeg dit jaar veel 
belangstelling van de media op het eiland. De pilots worden 
onder meer gesteund door het Nederlandse ministerie voor 
Justitie en Veiligheid.

Instrumentenbus bij Cultuur@CruyffCourts
Onze instrumentenbus deed in september mee aan de grote 
open dag van de Johan Cruyff Foundation in het Olympisch 
Stadion. Hier konden kinderen met en zonder een beperking 
sport- en cultuurplezier beleven en talenten ontdekken,  
in samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Aanloop naar Strijkkwartet Biënnale Amsterdam
Dit jaar was er regelmatig aandacht voor de voorbereidingen 
en repetities en studiedagen van de vijf jonge Leerorkest-
strijkkwartetten met het vooraanstaande Dudok Kwartet  
ten behoeve van  Strijkkwartet Biënnale in januari 2020.  
De gemeente Amsterdam besteedde er een artikel aan in  
de gemeentekrant voor Zuidoost.

Wijktalentorkest promotie op scholen
Net voor de zomer en in december is promotie gedaan voor de 
Wijktalentorkesten in Amsterdam op de scholen. De leerlingen 
kregen ansichtkaarten en ouderbrieven mee naar huis met 
informatie over het naschoolse Leerorkest. Muziekdocenten 
lieten filmpjes zien en hielden een praatje voor de klas. Door 
deze aandacht kwamen er weer nieuwe aanmeldingen binnen. 

Website, nieuwsbrief en social media
Vanwege de gezamenlijke activiteiten en vanuit efficiëntie- 
oogpunt is er gekozen voor één website en gedeelde 
 nieuwsbrief voor het Leerorkest, Instrumentendepot en 
Vrienden van het Leerorkest. Ook is het Leerorkest onder  
één noemer actief op Facebook, Twitter en LinkedIn.
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INSTRUMENTENDEPOT LEERORKEST

LEERORKEST

MUZIEKCENTRUM ZUIDOOST

Uitleen, onderhoud, kennisoverdracht 
muziekinstrumenten (Nederland)

Organisatie Leerorkesten, 
op en rond scholen (Amsterdam)

Muziekeducatie, op en rond scholen, 
en op de muziekschool (Amsterdam Zuidoost)

3.538 leerlingen groep 1-8
250 leerlingen naschools
406 leerlingen vmbo/vo
7.621 Leerorkest-lesuren leden Orkest in 

de Klas (Nederland)

Expertisecentrum 
& kennisoverdracht 
(Nederland)

Uitleen

 
muziekinstrumenten 
4.12O uitleen

buiten Amsterdam

52% 55 initiatieven lenen instrumenten 
voor muziekeducatie 
in het land, buiten Amsterdam

32 
basisscholen in Zuidoost 
(4 leerlijnen: Zingen & Swingen, 
Muziek & Taal, Popkidz, 
Voortraject Leerorkest)

4.194 
leerlingen in totaal

1.324 
instrumenten 

speelklaar gemaakt

1O5 

1O1 

22 
vrijwilligers

9 

1.667 

bezoekers Orkestindeklas.nl

162.OOO 

41 vrijwilligers, 
inzet 6.011 uur 
(waarde € 204.000) 

9.137 
instrumenten in bezit 

concerten en
evenementen

muziekdprofessionals (zzp)
met 18 nationaliteiten

wijktalentorkesten

22 
scholen in Amsterdam

52 
orkesten in/naschools

5.5O8 
leerlingen basispakket 

muziekeducatie

348 
leerlingen muziekeducatie 

in de brede school

16 
scholen muziekeducatie 

kleutergroepen

437 
leerlingen muziekeducatie 

vmbo/vo

33 
facilitair centrum voor

 

muziekdocenten (naschools)

1.966 
instrumenten bij scholen/

orkesten in Amsterdam

62x 
aandacht in de media

2019 in een oogopslag! ORGANISATIE
De stichtingen Leerorkest, Instrumentendepot Leerorkest en  Muziekcentrum Zuidoost 
trekken in een aantal activiteiten  gezamenlijk op. Er is gekozen voor een transparante 
organisatie, waarbij de directeur- bestuurder en het management team, met het oog  
op kostenbesparing en efficiëntie, werkzaam zijn voor de drie stichtingen. Er is ook één 
Raad van Toezicht voor de drie stichtingen. De stichting Vrienden van het Leerorkest 
staat hier los van en heeft een eigen bestuur.
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De organisatie

Stichting Instrumentendepot Leerorkest werkt met een  
kleine vaste kern van beroepskrachten en een grote groep  
van vrijwilligers, stagiairs en mensen met een werkstage.  
In december 2019 werkten er, net als in 2018, 5 vaste  
 medewerkers (3,4 fte) voor het Instrumentendepot en 41 
niet-betaalde krachten, iets meer dan vorig jaar.

Tussen 1 januari en 15 december is er door de niet-betaalde 
krachten tezamen (vrijwilligers, stagiairs en werkstagiairs) 
6.011 uur gewerkt. Deze uren vertegenwoordigen een waarde 
van ongeveer € 203.497 eurobij een gehanteerd tarief van  
35 euro per gewerkt uur voor een vrijwilliger of werk stagiair  
en 10 euro voor een ROC-stagiair. Een aanzienlijke bijdrage!

Medewerkers
De vaste medewerkers van het Instrumentendepot zijn in 
dienst van Stichting Leerorkest en hebben als standplaats  
het Instrumentendepot in Amsterdam Oost. Er zijn 3 werk-
plaatsen: voor hout-, koper-, strijk- en slagwerkinstrumenten. 
Elke werkplaats heeft een professionele werkmeester/ 
instrumenten-specialist aan het hoofd. Zij zorgen voor 
werkbegeleiding, instructie en scholing. Verder zorgt een 
coördinator logistiek en planning voor de coördinatie van  

het beheer, onderhoud en distributie van de instrumenten.  
Vanuit het managementteam is het hoofd bedrijfsvoering van 
Stichting Leerorkest aangesteld voor de verdere ontwikkeling 
en professionalisering van het Instrumentendepot, inclusief 
personele zaken, vrijwilligersbeleid, ICT- en facilitaire zaken. 
De loonkosten van het hoofd bedrijfsvoering worden vanuit 
Stichting Leerorkest doorbelast aan het Instrumentendepot. 

Vrijwilligers
In 2019 werkten in totaal 41 vrijwilligers voor het Instrumenten-
depot. Van deze 41 vrijwilligers stopten er 7. De redenen  
om te stoppen waren: het vinden van betaald werk (1), het 
vrijwilligerswerk sloot niet voldoende aan bij de verwach-
tingen (1) , privéomstandigheden (1), het vrijwilligerswerk was 
niet langer te combineren met andere werkzaamheden (1) en 
3 vrijwilligers vonden het na jarenlange inzet tijd voor iets 
anders. Ook in 2019 is voortdurend aandacht besteed aan  
de werving van vrijwilligers. Het Instrumentendepot werkt 
hiervoor samen met bemiddelingsorganisatie ViiA en de 
Vrijwilligerscentrale Amsterdam. Vrijwilligers vervullen diverse 
functies binnen het Instrumentendepot, van instrumenten-
reparateur en taxateur, tot administratief medewerker en 
chauffeur of bijrijder. De gemiddelde inzet van een vrijwilliger 
is een dag per week, met uitschieters naar 3 en in een enkel 
geval zelfs 4 dagen per week. 

SPECIALE PARTNERS
Het Instrumentendepot is gehuisvest aan de Batjanstraat  
in de Indische Buurt in AmsterdamOost, naast de NedPhO -
koepelkerk. Met het Nederlands Philharmonisch 
Orkest|Nederlands Kamerorkest heeft het Leerorkest vanaf 
het prille begin een speciale band. Wij staan niet alleen in 
het streven om zoveel mogelijk kinderen de kracht van 
muziek te laten ontdekken. Er wordt samengewerkt met 
vele andere vergelijkbare initiatieven en aanverwante 
organisaties, waaronder Méér Muziek in de Klas. Ook is de 
belangstelling voor en betrokkenheid van Koningin Máxima 
bij het Instrumentendepot een zeer grote steun voor ons.

Dienst Werk- en Re-integratie
Het Instrumentendepot werkt samen met de Dienst Werk-  
en Re-integratie van de gemeente Amsterdam. Dit bedrijf 
begeleidt mensen die langdurig werkloos zijn naar een 
werkstageplek of een werkplek voor detachering (mensen  
die met behoud van een uitkering tussen de 16 en 32 uur per 
week werken). In 2019was er 1werkstagiair actief bij het 
Instrumenten depot.Eén persoon is voor onbepaalde tijd 
gedetacheerd vanuit het Re-integratiebedrijf Amsterdam. 

VMBO-stageplekken
Dit jaar liepen 4 ROC-leerlingen stage bij het 
Instrumentendepot.

Iets minder mankracht
Het aantal vrijwilligers dat het gehele jaar door actief was, 
daalde licht ten opzichte van vorig jaar. Ook het aantal 
bemiddelde werkstagiairs nam af. Oorzaak hiervan is de 
aantrekkende economie waardoor meer mensen sneller 
betaald werk vonden. Het betekent dat wij als Instrumenten-
depot met minder mankracht meer werk hebben verzet!

Dankbaarheid en waardering
Om onze waardering te laten blijken bieden wij vrijwilligers 
gedurende het jaar diverse activiteiten aan. Voor het jaarlijkse 
vrijwilligersfeest van Stichting Leerorkest, Instrumentendepot 
en Muziekcentrum Zuidoost tezamen stelde het Nederlands 
Philharmonisch Orkest gratis kaarten beschikbaar voor de 
humoristische muziekvoorstelling Peter R. de Wolf, evenals de 

ontvangstruimte en binnentuin voor het samenzijn met  
een drankje en een hapje, op zondag 16 juni.Verder werden 
vrijwilligersactiviteiten aangeboden door andere samen-
werkingspartners en door vrijwilligersorganisaties in de stad. 

Zo waren er vrijkaartjes voor Theater Carré in juli, gratis 
toegankelijke culturele activiteiten en vrijwilligersfeesten  
van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA) rond Nationale 
Vrijwilligersdag op 7 december en van Venzo voor Zuidoost  
op 13 december.
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Verslag Raad van Toezicht Inkomsten en financiën

In 2019 heeft de Raad van Toezicht vijf keer formeel vergaderd 
en is informeel enkele malen bij elkaar gekomen bij uit-
voeringen en activiteiten. De agenda van de vergaderingen 
bevat een aantal vaste onderwerpen: financiële rapportages, 
Governance Code Cultuur en de principes van goed bestuur  
en toezicht in de cultuursector, samenwerkingsverbanden, 
begrotingen en beleidsvoornemens. Naar inzicht van de leden 
wordt de agenda uitgebreid met actuele zaken die aandacht 
behoeven. Najaar 2019 stond de Kunstenplan-aanvraag 
2021-2024 en de Fair Practice Code meerdere keren 
 geagendeerd. Bij deze vergaderingen is ook de directeur- 
bestuurder aanwezig. Eenmaal per jaar vergadert de Raad van 
Toezicht zonder aanwezigheid van de directeur-bestuurder. 
Naast de vergaderingen vindt ook regelmatig overleg  
plaats tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en  
de directeur-bestuurder. Het functioneringsgesprek van  
de directeur-bestuurder vindt jaarlijks plaats in de eerste 
 maanden volgend op het afgesloten boekjaar. 

Bestuur en organisatie
Het bestuur van Instrumentendepot bestaat uit directeur- 
bestuurder Marco de Souza. Voor de beloning wordt de  
CAO Kunsteducatie gevolgd en deze valt binnen de normering 
van de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT). Het Instrumenten-
depot heeft een managementteam met 3 leden, bestaande  
uit de directeur- bestuurder zelf, het hoofd bedrijfsvoering  
en het hoofd educatie. Het managementteam ondersteunt  
en adviseert het bestuur.

De stichtingen Leerorkest, Instrumentendepot Leerorkest en 
Muziekcentrum Zuidoost trekken in een aantal activiteiten 
gezamenlijk op. Er is gekozen voor een transparante organisatie, 
waarbij de directeur-bestuurder en het managementteam, 
met het oog op kostenbesparing en efficiëntie, werkzaam zijn 
voor de drie stichtingen. Er is ook één Raad van Toezicht. 

Samenstelling Raad van Toezicht
De profielschets van de Raad van Toezicht en de relevante 
(voormalige) nevenfuncties van de leden zijn op schriftelijk 
verzoek verkrijgbaar. De leden van de Raad van Toezicht 
voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit.

 Maurits Haenen — voorzitter 
Zijn hele werkzame leven actief in de cultuursector,  
onder meer als directeur van het Nederlands Balletorkest en 
Holland Symfonia. Interimmanager-/directeur bij culturele 
instellingen, waaronder voorheen Centra voor de Kunsten  
in de Drechtsteden, Den Haag en Haarlem. Tevens voorzitter 
Stichting Vrienden van het JeugdOrkest Nederland.

Moussa F’touh — financiën (vanaf 15 oktober 2019) 
Partner bij het corporate finance advieskantoor 
 NielenSchuman te Amsterdam sinds 2006. Na zijn studie 
Bedrijfskunde en Financiële Economie begon hij als 
 zakenbankier bij Goldman Sachs in Londen en werkte 
daarna bij diverse Benelux zakenbanken.

 Erik Brink — financiën (tot 14 oktober 2019) 
Zelfstandig interimmanager en projectleider op het gebied 
van bedrijfsvoering binnen de sectoren onderwijs en 
gemeentelijk sociaal domein.

Akkie Muller — human resources 
Directeur-eigenaar van Human Sources, mede-eigenaar 
sollicitatiespecialist S-Buddy.nl, voorzitter Stichting Vesting  - 
eiland Naarden en voorzitter Stichting DisabilityAffairs. 
Voorheen onder meer directeur bij Randstad Nederland BV.

Anita van der Wielen — onderwijs  
Meer dan vijftien jaar werkzaam in de onderwijssector. 
Voorheen werkzaam als bestuurssecretaris, bestuurs-
adviseur en manager kwaliteitszorg in het middelbaar 
beroepsonderwijs, en onderwijsinspecteur. Momenteel 
manager beleid, advies en kwaliteit in het hoger onderwijs.

Dirk-Jan Smit — juridische zaken  
Managing partner van de Amsterdamse vestiging van  
het internationale advocatenkantoor Freshfields 
 BruckhausDeringer LLP en tevens notaris.

Alexander van Wassenaer —  fondsenwerving  
(vanaf 1 februari 2019)  
Bedrijfsinvesteerder en amateurmusicus. Na zijn studie 
begon hij als consultant bij McKinsey & Company en werkte 
vervolgens als investeerder bij AlpInvest. Tegenwoordig 
investeert hij zelfstandig, in kleine, snelgroeiende onder-
nemingen met innovatieve oplossingen, vooral in de zorg.

De Raad van Toezicht en het bestuur bedanken Erik Brink  
voor zijn jarenlange en nimmer aflatende inzet, eerst  
als lid van het bestuur en aansluitend als lid van de  
Raad van Toezicht van de 3 stichtingen.

RAAD VAN TOEZICHTStichting Instrumentendepot Leerorkest 
hanteert een raad van toezicht-model dat is 
ingericht in overeenstemming met de regels van 
de Governance Code Cultuur en de bijbehorende 
acht principes van goed bestuur en toezicht  
in de cultuursector. De principes zijn vastgelegd 
in de combinatie van statuten, RvT-reglement  
en directiereglement.

Het Instrumentendepot werkt landelijk en is afhankelijk  
van de bijdragen van fondsen, sponsors en donateurs.  
Wij zijn trots en dankbaar voor de steun van vele 
maatschappe lijk geëngageerde personen en een aantal 
toegewijde  organisaties. Stichting Instrumentendepot 
Leerorkest is een ANBI gecertificeerde stichting. 

Wij zijn Stichting Goede Doelen Nh1816 erg dankbaar voor  
de grote bijdrage die zij inmiddels alweer een aantal jaren  
doet ten behoeve van de huur van ons gebouw met de 
prachtige en functionele reparatieateliers. Daarnaast is 
Nh1816 erg betrokken bij ons werk en bracht ons op regel-
matige basis in contact met een aantal grote en kleine goed 
doende organisaties in Nederland, waarvan er een aantal 
— net als het Instrumentendepot — volledig afhankelijk  
zijn van donaties. Dat werkte voor onze organisatie  
zeer inspirerend.

Begin 2019 werd de inrichting van het Rijdend Atelier voltooid, 
de nieuwe multifunctionele bestelbus, waarmee in het hele 
land workshops worden gegeven. De bus inclusief inrichting 
werd mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen al in het 
 voorgaande jaar van het Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Stichting Gansoord, Fundatie Luden van Stoutenburg en vele 
andere donateurs, onder wie de luisteraars van NPO Radio 4 
via de actie ‘Klassiek Geeft’.

Dankzij de steun van het VSBfonds bezoekt het Rijdend Atelier 
in 2019-2020 verschillende muziekinitiatieven voor kinderen  
in Nederland en geeft ter plekke onderhoudsworkshops.  
Het overdragen van kennis aan lokale vrijwilligers betekent  
op den duur een efficiëntere werkwijze voor het Instrumenten-
depot en tegelijk een warmere betrokkenheid van de 
 vrijwilligers rondom de Leerorkesten in het hele land.

Sonos is voor onze organisatie meer dan alleen een goede 
sponsor. De (veelal ook voor muziek gepassioneerde) 
 medewerkers krijgen daarnaast de tijd van hun werkgever om 
ons te helpen met onze werkzaamheden, wat weer leidt tot 
bijzondere contacten en bijdragen. Stichting Oukha doneerde 
ons twee prachtige fagotten, kostbare instrumenten die 
dankbaar in gebruik zijn genomen door zeer gemotiveerde 
leerlingen die toe waren aan een volgende stap. Van Reverb, 
een wereldwijde website voor nieuwe en gebruikte muziek-
instrumenten, ontvingen wij ‘Reverb-bucks’ waarmee we 
mooie nieuwe instrumenten hebben kunnen aanschaffen en 
ook oliën, rieten en andere onderdelen die dringend nodig 
waren. Stichting IBAFU en Stichting Strandlinks schenken ons  
jaarlijks ook een aantal mooie bedragen. Heel veel dank!

Bekende Nederlanders en musici zetten zich voor ons in als 
ambassadeur en werken belangeloos mee, soms zijn zij zelf 

ook donateur. In dit kader mogen wij in het bijzonder de 
stichting van Hella en Freek de Jonge noemen. Hun stichting 
ondersteunt ons alweer jaren en Freek en Hella zelf zijn  
met ons gedreven pleitbezorgers van instrumentaal muziek-
onderwijs voor alle kinderen.

Ook dit jaar ontving het Instrumentendepot een belangrijke 
bijdrage van de Stichting Vrienden van het Leerorkest.  
De donateurs van de Vriendenstichting zorgen voor een 
constante geldstroom van grotere en kleinere bedragen.  
De bijdragen groeien gestaag en vormen bij elkaar een heel 
aanzienlijke steun, waarvoor wij erg dankbaar zijn. Het Mini 
Opslag Huys in Huizen stelt ons tegen een relatief kleine 
vergoeding opslagruimte ter beschikking. Dit jaar hebben  
zij ons zeer goed geholpen door een prachtige ontvangst 
mogelijk te maken van de koninklijke familie tijdens NL Doet. 

Trots zijn we ook op de nieuwe Leerorkesten op de ABC- 
eilanden die dankzij de steun van het ministerie van Justitie  
en Veiligheid in oprichting zijn, met ondersteuning vanuit 
Amsterdam van het Instrumentendepot en het Leerorkest.
De vaste onderhouds- en distributiewerkzaamheden, de 
kennisoverdracht en workshops in het hele land, het blijvend 
kunnen voorzien van (nieuwe en bestaande) Leerorkesten  
en soortgelijke muziekonderwijsinitiatieven van instrumenten, 
vragen om een degelijke financiële basis. Het verbreden  
en waar mogelijk verankeren van de inkomstenstroom is  
een prioriteit voor de organisatie. Wij blijven actief zoeken 
naar steun om onze activiteiten ook in de toekomst te  
kunnen waarborgen.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
In €

BATEN Rekening 2019 Begroting 2019  Rekening 2018

Directe opbrengsten
Publieksinkomsten 231.798 240.000  200.145

Totaal opbrengsten 231.798 240.000  200.145

Overige subsidies uit publieke middelen incidenteel  – –  25.277
Bijdragen uit private middelen  319.032 119.000  375.966

Totaal subsidies/bijdragen 319.032 119.000  401.243

TOTAAL BATEN 550.830 359.000  601.388

LASTEN

Beheerslasten
Beheerslasten personeel  46.380 46.500  53.800
Beheerslasten materieel 30.429 45.000  44.711

Totaal beheerslasten  76.809 91.500  98.511

Activiteitenlasten
Activiteitenlasten personeel  202.095 197.300  201.496
Activiteitenlasten materieel 355.355 285.000  295.144

Totaal activiteitenlasten  557.450 482.300  496.640

TOTAAL LASTEN  634.259 573.800  595.151

Saldo uit gewone bedrijfsvoering  –83.429 –214.800  6.237
Financiële baten en lasten  –279 –200  –219

EXPLOITATIERESULTAAT –83.708 –215.000  6.018

Resultaatbestemming:
Mutatie bestemmingsreserve 73.394 215.000  53.047
Mutatie bestemmingsfonds 6.050 –  –46.340
Mutatie overige reserves  4.264 –  –12.725 
  
Saldo – –  –

Financiën 

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
 Instrumenten en toebehoren
 Verbouwingen
 Andere materiële vaste activa
 

Vlottende activa
Vorderingen
 Handelsdebiteuren
 Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal activazijde

1.468.928
3.519

41.391

4.197
28.878

1.383.989
2.859

30.747

15.351
44.021

1.513.838

33.075

9.459

1.556.372

1.417.595

59.372

28.711

1.5o5.678

31 december 2019 31 december 2018

–117.107
1.295.667

40.290

81.638

40.042
3.422

161.726

–112.843
1.369.061

46.340

91.610

7.709
2.850

151.645

1.218.850

81.638

205.190

1.505.678

1.302.558

91.610

162.204

1.556.372

PASSIVA

Kapitaal
Stichtingskapitaal en overige reserves
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds

Langlopende schulden
Ontvangen investeringssubsidie

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passivazijde

31 december 2019 31 december 2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
In € / na resultaatbestemming 
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Overzicht landelijke uitleen 
instrumenten in 2019

Organisatie Project Plaats Provincie Aantal

Harmonieorkest Volharding BWB school Dalen DR 23
Willem Alexanderschool Klasse! Orkest Dalerpeel DR 19
De Kubus Lelystad Vol Muziek Lelystad FL 5
Leerorkest Almere  Almere FL 20
Brede School De Wiken   Drachten FR 12
Thomas van Aquinoschool Naschools orkest Sneek FR 22
Leerorkest Doetinchem  Doetinchem GL 62
Basisschool Op de Horst  Groesbeek GL 31
Schoolorkest Zaltbommel  Zaltbommel GL 11
Rijdende Popschool  Garmerwolde GR 46
St. Muziek voor een leven  Maastricht L 4
040 muziek  Veldhoven NB 27
Sint Cecilia Eensgezind Muziekkids Halsteren NB 23
CKB Leerorkest  Bergen op Zoom  Bergen op Zoom  NB 82
CultuurSpoor Best Strijkersklas Best NB 7
Geldrops Muziekkorps  Geldrop NB 10
Basisschool de Goede Herder  Helmond NB 16
Orthense Harmonie Basisschool Het Palet ‘s Hertogenbosch Vught NB 13
Basisschool ‘t Palet  Eindhoven NB 3
Stedelijk Gymnasium  ‘s Hertogenbosch NB 1
Cool Kunst en Cultuur Harplessen Heerhugowaard NH 1
DaVinci Muziek  Huizen NH 1
Geert Holleschool Muziek in de Klas Berkhout NH 16
Hallo Muziek  Haarlem NH 14
Islamitische Basisschool De Horizon  Zaandam NH 34
Jeedva Music  Huizen NH 14
Muziekvereniging KNA  Uithoorn NH 10
Muziekschool Ouder-Amstel  Ouderkerk a/d Amstel NH 22
Muziekschool Waterland Popfabriek on the Road Purmerend NH 6
Nieuwe Muziekschool  Bussum NH 3
Protestantse Gemeente Huizen   Huizen NH 1
Protestantse Kerk Nederland  Uitgeest NH 1
Saens Harmonie Orkest Basisschool Delta Krommenie NH 27
Toonbeeld, centrum voor de kunsten  Castricum NH 4
Muziekvereniging Volharding  Berkhout NH 9
CNV De Bazuin  Meppel OV 28
Cadenza Blaaskaken Twello OV 26
Muzieknetwerk Salland Kinderen Maken Muziek;  Muziek Impuls: Raalte OV 16
 Elk Kind een instrument in Olst-Wijhe en Raalte   
Carolus Montfoort Muziekkids Oudewater UT 28
Basisschool Caspard de Coligny  Baarn UT 7
Kunsteducatie Culemborg  Culemborg UT 6
Kunstenhuis  Bilthoven UT 21
Kunstkasteel Zuilen Muziek in de wijk Utrecht UT 9
Muziekvereniging Linfano  Linschoten UT 23
Leerorkest Stichtse Vecht  Loenen a/d Vecht UT 530
Muziekroute Utrecht  Utrecht UT 43
BplusC   Leiden ZH 1
Koninlijk Conservatorium Educatieprogramma binnen Bachelor Muziek Den Haag ZH 13
Jenaplanschool Poortvliet Samen Muziek Maken Poortvliet ZH 7
Leerorkest Drechtsteden  Dordrecht ZH 135
Muziekschool Krimpen a/d Lek Muzieklokaal KadL Krimpen a/d Lek ZH 1
Soli Deo Gloria/Gospel Music Foundation Naschools Muziekaanbod Sliedrecht ZH 20
Residentie Orkest- Leerorkest The Residents Leerorkest The Residents Den Haag ZH 416
Zeeuwse Muziekschool  Middelburg ZL 5
Leerorkest Curaçao   Antillen 80
 Jeugdfonds Sport en Cultuur   48
  
Totaal organisaties: 55 Totaal uitleen instrumenten landelijk (buiten Amsterdam): 2.063

Totaal aantal instrumenten 1.663

Totaal aantal instrumenten 103

Amsterdam totaal aantal instrumenten 1.966

OP DE KAART
Spreiding muziekeducatie-aanbieders in Nederland die 
 instrumenten lenen van het Instrumentendepot.

Rosaschool – Noord 23
Bonkelaar – WTN 2
Wereldwijs – SSWWB3 130
WTIB – WTI 80
Van Houteschool – Brede School 13
De Schakel – Brede school 1
Samenspel – SSWWB3 184
Rozenmarn – Brede School 12
Poolster – Noord 1
Polsstok – EGOLI 3
OSB – WTZO 162
Nellestein – Brede School 1
Nautilus Flevo – Oost 35
Jan Woudsmaschool – Brede School 1
Louis Bouwmeester – West 41
KLO – WTZO 43
Ir. Lely Lyceum – WTZO 49
Indische Buurtschool – Oost 91
IKC Noordrijk – WTN 17
IKC Noordrijk – Noord 147
Holendrechtschool – Zuidoost 48
Globe Johannes – WTW 65
Egoli – EGOLI 210
Egoli – WTOZO 5
Dumontschool – Brede School 5
De Ster – Brede School 69
Crescendo 105
Cornelis Jetses – Brede School 2
Brink – Brede School 16
Blauwe Lijn – Brede School 8
Blauwe Lijn – Kortvoort 7
Bijlmerdrie – SSWWB3 13
Achtsprong – Zuidoost 73
Klaverblad – Brede School 1

MAD Voices  2
Laterna Magica 1
MZO Verhuur – MZO Buitenschools 14
Vrije Muziekschool 1
Philadelphia 5
Basissichool het Element 7
DGAI 47
Barav Music  1
Stichting Accu 1
Muziekcentrum Aslan 24

JSCFA  – uitleen aan individuele kinderen 200

UITLEEN IN AMSTERDAM
Instrumenten op scholen en
bij orkesten in Amsterdam  aantal

Overige uitleen in Amsterdam

Totaal organisaties en orkesten: 44
Aruba, Curaçao, Bonaire
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Het jaar 2019 is een prachtig jaar geweest met uitzonderlijke 
prestaties. Dat het Instrumentendepot zo’n vlucht zou  
nemen, hadden we bij de oprichting niet durven dromen.  
Het Instrumentendepot voorziet in een behoefte die alleen 
maar groter wordt. 

De collectieve uitleen aan scholen en muziekonderwijs-
organisaties neemt jaarlijks toe. De landelijke bewust-
wordingscampagne van onder andere Méér Muziek in de  
Klas maakt dat scholen vaker kiezen voor muziekles onder 
 schooltijd. Als er voor de lessen dan muziekinstrumenten 
nodig zijn, worden wij snel ingeschakeld. En dat niet  
alleen in Nederland, maar ook op de Nederlandse Antillen. 

Steeds meer kinderen die opgroeien in een gezin met een 
krappe beurs krijgen ook toegang tot muziekeducatie. 
Instellingen als het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het 
Jongeren cultuurfonds Amsterdam zorgen ervoor dat deze 
kinderen de kans krijgen om muzieklessen te volgen.  

Zij zorgen voor de ‘software’ terwijl  het Instrumentendepot 
voor de ‘hardware’ zorgt, door aan deze kinderen een passend 
muziekinstrument uit te lenen.

Deze trends zetten zich naar verwachting door in de komende 
jaren. Aan het Instrumentendepot is de taak om de ingezette 
professionaliseringstrajecten weer een stap verder te brengen, 
zodat de uitleenprocessen zich verder kunnen uitkristalliseren. 
Het Instrumentendepot van het Leerorkest is niet meer weg  
te denken als faciliterend onderdeel van stedelijke en landelijke 
voorzieningen om kinderen sterker en gelukkiger te maken 
met muziek.

COMITÉ VAN AANBEVELINGVooruitblik 

Het Instrumentendepot van 
het Leerorkest is niet meer 
weg te denken als faciliterend 
 onderdeel van stedelijke en 
 landelijke voorzieningen om 
kinderen sterker en gelukkiger 
te maken met muziek.

Prof. dr. Jet Bussemaker 
Was Minister van OCW namens de Partij van de Arbeid in het kabinet-Rutte II. Nu is zij hoogleraar 
 Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg, aan de Universiteit Leiden  
en tevens voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Bussemaker was al jong 
 maatschappelijk betrokken. Hield zich als onderzoeker en politicus intensief bezig met volksgezondheid, 
sociale zaken en cultuur. Als minister lanceerde zij een nieuwe subsidieregeling voor muziek in de klas. 

Marc Dullaert 
Is de voormalig Kinderombudsman van Nederland, een ambt dat wordt toegekend door de Tweede Kamer  
en dat hij voor het eerst bekleedde. Hij zet zich al jaren in voor de rechten van het kind, bijvoorbeeld vanuit  
de stichting KidsRights. Daarnaast is hij onder andere grondlegger van de Internationale Kindervredesprijs  
en voorzitter van het Children’s Peaceprize expertcomité.

Maya Meijer-Bergmans 
Is voormalig directeur/eigenaar van de Westergasfabriek in Amsterdam. Samen met het familiebedrijf 
MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling kocht zij Paleis Soestdijk van het Rijksvastgoedbedrijf. Zij heeft vele 
interesses op cultureel en medisch gebied. Zo is zij onder meer verbonden aan Stichting VUmc CCA, Stichting 
LutfiaRabbani, Stichting CastrumPeregrini, Aus Licht van Nationale Opera & Ballet en Holland Festival.

Alex Mulder
Ondernemer en filantroop, is gedelegeerd bestuurder van Amerborgh International. Hij richtte in 1972  
Unique Uitzendbureau op, waaruit USG People ontstond. Tot 2006 bekleedde Alex Mulder de functie van  
CEO en is sindsdien commissaris. Amerborgh heeft in Amsterdam een viertal podia in bezit: De Rode Hoed, 
Felix Meritis, De Nieuwe Liefde en het Compagnietheater. De AM-Foundation is gericht is op kunst en cultuur, 
waaronder ‘outsider art’.

Prof. dr. Erik Scherder 
Is hoogleraar neuropsychologie aan de VU in Amsterdam en hoogleraar Bewegingswetenschappen aan  
de Rijksuniversiteit Groningen. De collegezalen van Professor Scherder zitten altijd bomvol, hij weet zijn 
enthousiasme en liefde voor het vak als geen ander over te brengen. 
Via de Universiteit van Nederland en De Wereld Draait Door! bereikt hij een groot publiek. Scherder pleit 
steevast voor meer muziekonderwijs ‘omdat muziek een geweldige verrijking is voor het brein’.

Ernst Veen 
Nam in 2011, na 30 jaar cultureel ondernemerschap, afscheid als directeur bij de Nieuwe Kerk in Amsterdam 
en directeur van de Hermitage Amsterdam. Voor zijn inspanning om een culturele uitwisseling tot stand  
te brengen met de Hermitage in Sint-Petersburg. ontving hij de IJ-prijs van de gemeente Amsterdam.  
In 2005 werd Ernst Veen benoemd tot kamerheer van de koningin en in 2011 tot Commandeur in de Orde  
van Oranje-Nassau.

Gerdi Verbeet 
Groeide op in een onderwijsgezin en werkte ook zelf als docent en in het onderwijswezen. Vervolgens koos  
zij voor de politiek, werd lid van de Tweede Kamer en uiteindelijk voorzitter daarvan. Bij haar afscheid werd  
zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft diverse (bestuurs)functies en is actief in de 
culturele wereld voor o.a. de Nederlandse Bachvereniging, Nationaal Comité 4 & 5 mei en Paleis het Loo.

Met trots presenteren we het Comité van Aanbeveling van het Leerorkest 
en het Instrumentendepot. De comitéleden dragen de Leerorkestactiviteiten 
een warm hart toe en onderschrijven onze doelstellingen.


