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Dit is het jaarverslag van Stichting   
Instrumentendepot Leerorkest. 
Lees ook de jaarverslagen van Stichting Leerorkest 
en Stichting Muziekcentrum Zuidoost.
Vraag een exemplaar op via 020-696 8371.

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

Speciale dank aan BijlmerParktheater, Stichting  Blokker-Verwer,  

Stichting Boemer, CEC gebouw, Stichting de Roeper, Hallo,, 

Hardelingenfonds, Stichting Hulp na Onderzoek, Stichting Ibafu, Stichting 

Oukha, Stichting Puerto Cruz, Rudy Martinus van Dijk Stichting,  

Stichting Strand Links, Stichting Van Pernis Gelderblom, Venzo, 

Vrijwilligerscentrale Amsterdam VCA, Ziggo Dome en Zuidoost City.

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, Dutch Harp Festival, Nederlands Blazers Ensemble,  

 Nederlands Jeugd Strijkorkest , Muziekgebouw, 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 

Zelfs in een lockdown jaagt de tijd. Het lijkt veel korter dan een jaar geleden 
dat ik de inleiding bij het vorige jaarverslag typte, achter ditzelfde computer-
scherm, in de optimistische overtuiging dat we ons in de slotscène van de 
pandemie bevonden… In plaats daarvan werd het een prelude tot wéér een 
spannend en soms verdrietig jaar. Met beperkingen die steeds meer gingen 
benauwen. We hebben in 2021 al ons geduld, ons doorzettingsvermogen en 
onze creativiteit nodig gehad om ervoor te zorgen dat onze stichtingen zich, 
ondanks alle beperkingen, verder konden ontwikkelen. 

Vandaag, pakweg twee jaar na het uitbreken van de crisis, is de hele 
maatschappij Covid-moe. We zijn al zo lang op de proef gesteld. Hoe vaak 
hebben we plannen gemaakt die uiteindelijk niet, of maar voor een klein 
deel gerealiseerd konden worden? De strijdvaardigheid van het begin gaat 
slijtage vertonen. Je zou er somber van worden. Maar dat worden we niet! 
Júíst als ik terugblik, zie ik ook een prachtige toekomst voor Muziekcentrum 
Zuidoost, Leerorkest en Instrumentendepot.

Terugkijkend naar de tijd vóór deze bizarre jaren zie ik een prachtige, stevige 
organisatie. Een grote familie die zich al meer dan twintig jaar inzet voor een 
mooiere toekomst voor onze kinderen – met een enorme betrokkenheid, 
flexibiliteit en een roestvrijstalen doorzettingsvermogen. Ik zie een groep 
mensen die zich dus ook niet uit het veld liet slaan door een wereldwijde 
crisis in 2020, maar met ongekende creativiteit werkte aan een beter 2021.

Mijn vertrouwen in de toekomst berust op die terugblik; op het besef van de 
kracht van onze organisaties, ook in tijden van tegenslag. Daar ben ik trots 
op. Bij het bladeren door het jaarverslag van onze drie stichtingen zult u 
verrast worden door de hoeveelheid activiteiten die wel gerealiseerd zijn.  
Ik denk aan de geslaagde acties en uitvoeringen zoals de ‘300 harpenactie’, 
met Remy van Kesteren, en de opening van de Kindermuziekweek in Het 
Concertgebouw. Ook zijn er veelbelovende eerste stappen gezet richting 
duurzame projecten, zoals de start van het ‘Leerkoor’, in samenwerking met 
Nieuw Vocaal Amsterdam, de herinvoering van de buitenschoolse activitei-
ten in Zuidoost, en de start van nieuwe Wijktalentorkesten in de Bijlmer. 

Voor alle betrokkenheid, creativiteit en doorzettingsvermogen in 2021 wil  
ik iedereen persoonlijk bedanken. Van conciërge tot docent, van vrijwilliger 
tot donateur en sponsor, van fonds tot overheid. Dank voor alle liefde die 
jullie hebben getoond voor onze kinderen en voor onze organisaties. Het is 
de basis voor mijn rotsvaste overtuiging dat wij, ongeacht alle uitdagingen  
in 2022, een prachtig nieuw jaar gaan beleven! 

Veel leesplezier en een warme groet,

Marco de Souza
directeur-bestuurder 

Stichting Leerorkest

Stichting Instrumentendepot Leerorkest

Stichting Muziekcentrum Zuidoost

Op 28 mei 2021 werd directeur en oprichter 

Marco de Souza verrast met een koninklijke 

onderscheiding uit handen van burgemeester 

Femke Halsema. Hij werd benoemd tot Officier 

in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn 

jarenlange inzet muziekles en instrumenten 

toegankelijk te maken voor leerlingen in 

achterstandswijken. Het moment betekende 

veel voor Marco de Souza: ‘Ik kreeg persoonlijk 

die onderscheiding en tegelijkertijd straalde het 

uit op alle mensen die samen met mij zo veel 

bereikt hebben. Het raakte me enorm.’
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Missie en visie
Stichting Instrumentendepot Leerorkest (het Instrumenten-
depot) wil hét uitleencentrum van muziekinstrumenten voor 
muziekeducatie voor kinderen in Nederland en het Caribische 
deel van het Koninkrijk zijn. Het Instrumentendepot is 
opgericht voor het op grote schaal inzamelen, kopen, onder-
houden en uitlenen van muziekinstrumenten. Zo kunnen 
muziekeducatie-initiatieven starten zonder hoge initiële 
kosten voor de aanschaf van instrumenten.

Muziek maken verrijkt, daarom vinden wij dat ieder kind  
recht heeft op muziekeducatie. Helaas is muziekeducatie vaak 
zo georganiseerd dat het hoogdrempelig en kostbaar is.  
Wij willen deze drempel verlagen. Om zoveel mogelijk 
kinderen te bereiken, lenen we muziekinstrumenten uit aan 
Leerorkesten en soortgelijke muziekeducatieprogramma’s 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.

Het Instrumentendepot is opgezet als sociale onderneming: op de 
werkvloer staat participatie centraal. Wij bieden een sociale en 
vruchtbare werkplek aan mensen met afstand tot de arbeids-
markt, vmbo-studenten en vrijwilligers. Daarnaast zorgen we 
voor kennisoverdracht over onderhoud en reparatie van muziek-
instrumenten. Met ons Rijdend Atelier geven we workshops 
aan muziekdocenten en vrijwilligers in heel Nederland. 

Strategische doelen
De belangrijkste opdrachten voor deze jaren, zoals vastgelegd 
in het bedrijfsplan 2017-2021:
• het uitbouwen van de landelijke functie; 
• het ontwikkelen van de organisatie; 
• het verstevigen van de financiële basis.

We bouwen onze landelijke functie uit door te ondernemen  
en door samen met bestaande en nieuwe partners onze 
idealen te verwezenlijken. De afgelopen jaren is de landelijke 
uitleen gestaag gegroeid, zoals blijkt uit de cijfers van 2021.

De organisatie van het instrumentendepot ontwikkelt zich 
goed, onder meer door de steeds professionelere inzet van 
vrijwilligers en de ict-gerelateerde ondersteuning van 
 processen.

Het verbreden en verankeren van inkomstenstromen blijft  
een prioriteit. Wij blijven actief zoeken naar steun om onze 
activiteiten ook in de toekomst te kunnen waarborgen. 

Het Instrumentendepot trekt in de activiteiten samen op met 
zusterorganisatie het Leerorkest. Daarom verwijzen we in dit 
verslag soms naar het jaarverslag van Stichting Leerorkest. 

Uitgelicht 2021
•  Impact coronacrisis. Vanwege de corona richtlijnen voor 

veilige afstanden op de werkvloer was er een groot deel van 
het jaar niet genoeg ruimte voor alle vrijwilligers. Sommige 
vrijwilligers kozen ervoor tijdelijk te stoppen met hun werk. 
Gelukkig konden we rekenen op steun en begrip van alle 
betrokkenen. Met de nodige aanpassingen kon uiteindelijk 
toch een flinke groep vrijwilligers op onze ateliers blijven 
werken. Door hun grote inzet en met de inzet van onze 
medewerkers is veel werk verzet. Vanaf 25 september werd 
de anderhalvemeter-afstandsmaatregel afgeschaft en 
konden alle vrijwilligers weer terugkeren.  
Met ingang van 27 november werd de maatregel echter 
weer ingevoerd en moest het aantal vrijwilligers weer 
worden teruggebracht naar één per werkplaats. 

•  De collectie muziekinstrumenten van het Instrumenten-
depot steeg aanzienlijk: de collectie groeide van 9.175 in 
2020 naar 9.843 in 2021. We ontvingen dit jaar veel nieuwe 
instrumenten, maar hebben ook instrumenten moeten 
afschrijven. Meer dan 1.705 instrumenten werden in 2021 
door ons speelklaar gemaakt. 

•  In mei 2021 lanceerde het Leerorkest samen met harpist 
Remy van Kesteren een grote crowdfundingsactie voor  
300 bijzondere harpen voor kinderen in heel Nederland.  
De actie werd onmiddellijk hartverwarmend gesteund door 
vele donateurs. Met aanvullende bijdragen van fondsen 
werd het doelbedrag voor de materiaalkosten rond  
1 november bereikt.

•  Tijdens de landelijke vrijwilligersdagen ‘NLdoet’, op 28 en 
29 mei, hebben zeven vrijwilligers van Handelsbanken de 
werkruimtes op het Instrumentendepot opgeknapt en de 
bus een grote poetsbeurt gegeven zodat we fris een nieuw 
seizoen tegemoet gingen.

•  In september kon het Rijdend Atelier weer een workshop in 
het land verzorgen aan. medewerkers en vrijwilligers van 
het Leerorkest Doetinchem. Vanwege de coronacrisis was 
het niet mogelijk meerdere workshops te geven.

•  Op vrijdag 8 oktober werden 104 instrumenten opgehaald 
uit het depot voor transport over zee naar Aruba. Het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid steunt de Leerorkesten 
op de ABC-eilanden. 

•  Medio oktober bracht directeur Marco de Souza een bezoek 
aan de Nederlandse Antillen: de ABC-eilanden en Saba en 
St. Eustatius. In samenspraak met het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid en het Ministerie van OCW bereidde hij 
ter plekke de opstart van nieuwe Leerorkesten op deze 
eilanden voor. Leerorkest Bonaire ontving demissionair- 
minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. 

ACTIVITEIT 1 
De uitleen van muziekinstrumenten
•  In beheer: 9.843 instrumenten. Dit zijn 668 instrumenten 

meer dan vorig jaar. Hoewel er veel nieuwe instrumenten 
zijn binnengekomen, hebben we ook instrumenten  
moeten afschrijven, bijvoorbeeld vanwege ouderdom of 
omdat er geen vraag is naar het type instrument.

•  Uitgeleend: 5.119 instrumenten, waarvan 2.509 in 
 Amsterdam en 2.610 buiten Amsterdam. Daarnaast heeft 
het Instrumentendepot nog 39 instrumenten in beheer van 
de muziekschool op locatie Hofgeest. Het totaal aantal 
uitgeleende instrumenten steeg ten opzichte van vorig  
jaar met bijna 479.

•  De verhouding van 49 procent binnen en 51 procent buiten 
Amsterdam laat een kleine verschuiving zien naar uitleen 
binnen Amsterdam (2020: 47 procent binnen- en 53 procent 
buiten Amsterdam). Het aantal uitgeleende instrumenten 
buiten Amsterdam groeide met 547 instrumenten van  
2063 naar 2610. Het aantal organisaties buiten Amsterdam 
dat muziekinstrumenten van ons leent is 83. In 2020 waren 
dit er 63. Bijlage I geeft een overzicht van alle organisaties 
die in 2021 muziekinstrumenten hebben geleend van het 
Instrumentendepot.

•  Naar schatting speelden in totaal bijna 13.019 leerlingen  
op een instrument van het Instrumentendepot. In dit getal 
zijn ook leerlingen meegerekend die twee instrumenten  
tot hun beschikking hebben: een voor op school en een om 
thuis op de oefenen. 

De peildatum van de beheer- en uitleencijfers is 27 december 
2021.

Individuele uitleen via sociale jeugdfondsen
De uitleen aan individuele kinderen uit gezinnen met een 
krappe beurs werd in 2021 succesvol voortgezet.  
Het  Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Jongerencultuurfonds 
Amsterdam bieden een vergoeding voor muziekles als daar 
thuis geen geld voor is. Het Instrumentendepot biedt daarbij 
de kinderen een leeninstrument aan. Door de coronacrisis 
werden minder uitdeelmomenten georganiseerd. Het aantal 
instrumenten dat op deze manier werd uitgeleend is 
 afgenomen van 318 in 2020 naar 255 in 2021. Zie ook het 
uitleenoverzicht in Bijlage I.

Verslag van onze activiteitenInleiding

1. De uitleen van muziekinstrumenten:
 •   aan muziekeducatie-initiatieven voor groeps-

lessen in Nederland
 •   aan individuele kinderen in samenwerking met  

de sociale 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, ten behoeve van 
vrijwilligers, nieuwe generaties reparateurs en 
muziekdocenten.

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

HET  INSTRUMENTENDEPOT 
VERRICHTE IN 2O21 DE 
 VOLGENDE BASISACTIVITEITEN:



6   |   Stichting Instrumentendepot Leerorkest   Jaarverslag 2021 Jaarverslag 2021    Stichting Instrumentendepot Leerorkest   |   7

ACTIVITEIT 4  
Kennisoverdracht en workshops 
instrumentenonderhoud
Onderdeel van de missie van het Instrumentendepot is het 
overdragen van kennis over onderhoud en reparatie van 
muziekinstrumenten. Dit gebeurt dagelijks in Amsterdam,  
op de ateliers en in het land, met het Rijdend Atelier. 

Het Rijdend Atelier
De workshops van het Rijdend Atelier zijn inmiddels niet  
meer weg te denken voor het Instrumentendepot. Het Rijdend 
Atelier, een ‘werkplaats op wielen’, werd geïntroduceerd in 
2019 met als doel vrijwilligers in het land, bijvoorbeeld (groot)
ouders en muziekdocenten, te betrekken bij het onderhoud 
van de muziekinstrumenten van het Leerorkest ter plaatse.  
Dit komt de beschikbaarheid van de instrumenten ten goede 
en het enthousiasme van vrijwilligers versterkt het lokale 
draagvlak voor muziekeducatie. Tegelijkertijd zorgt het voor 
efficiënter onderhoud van instrumenten, waardoor we kosten 
besparen. 

Na de zomer ging het Rijdend Atelier weer van start. Er was 
een workshop bij Leerorkest Doetinchem. Helaas is het hierbij 
gebleven in verband met de beperkende coronamaatregelen. 
Gelukkig konden vrijwilligers in het hele land toch ook in deze 
tijden aan de slag dankzij de online instructiefilmpjes met 
praktische informatie over onderhoud en reparatie.

ACTIVITEIT 5 
Inzamelacties 
In 2021 ontvingen we 668 instrumenten. Het blijkt dat we 
steeds meer gezien worden als dé plek om je ongebruikte 
instrument een tweede leven te geven. Dankzij deze persoon-
lijke bijdragen kunnen wij ons gezamenlijke doel realiseren  
en de liefde voor muziek doorgeven aan een nieuwe generatie. 
Wekelijks ontving het Instrumentendepot privé-donaties  
van (gebruikte) instrumenten.

Onze speciale dank gaat uit naar het Residentie Orkest dat  
in 2021 vijftig instrumenten doneerde.

In 2021 is de samenwerking met het Nationaal Muziek-
instrumentenfonds voortgezet. Wanneer het fonds instrumen-
ten aangeboden krijgt die niet geschikt zijn voor muziek - 
beoefening op topniveau, verwijzen zij de instrumentdonateur 
naar het Instrumentendepot. 

Vanwege corona bestelden we extra rieten en 
 mondstukken:
300 klarinetrieten 
30 hoborieten 
50 fagotrieten 
30 klarinetmondstukken 
20 trompetmondstukken 
20 trombonemondstukken

ACTIVITEIT 2 
Beheer, onderhoud, reparatie en distributie 
In 2021 werden meer dan 1705 instrumenten (weer) speelklaar 
gemaakt. Dit aantal is exclusief de instrumenten die we op 
locatie met ons Rijdend Atelier repareerden. Met een kleine 
staf en een team van vrijwilligers hebben we veel werk verzet. 
Tweedehands instrumenten – soms met veel mankementen –  
hebben we opgeknapt. We hebben nieuwe instrumenten in 
elkaar gezet, gestemd en doorgespeeld, en door het hele  
land hebben we instrumenten opgehaald, gerepareerd en 
weer teruggebracht.
 
Onderhoud en reparatie door vrijwilligers in de regio 
neemt toe
Het onderhouden van instrumenten door vrijwilligers gebeurt 
al een paar jaar niet meer alleen op ons depot in Amsterdam. 
Deze trend zette door in 2021. In samenwerking met onder 
meer het landelijke Bouwerskontakt, een vereniging van 
muziekinstrumentenmakers, waren er vrijwilligers actief in 
Noord-Holland, Friesland en Utrecht die onze instrumenten  
in hun eigen werkruimte repareren. Deze betrokkenheid van 
organisaties en vrijwilligers op lokaal en regionaal niveau is 
heel waardevol. Het vergroot onze spankracht en sluit 
naadloos aan bij de doelstellingen van het nieuwe Rijdend 
Atelier (zie bij Activiteit 4).

Helaas konden door de coronamaatregelen minder  vrijwilligers 
worden ingezet. De betrokkenheid van de organisaties  
bleef echter onverminderd groot. Maar liefst 100 vrijwilligers 
meldden zich bij instrumentbouwers na de oproep op  
NPO Radio 4, in onze nieuwsbrief en in de Bouwbrief die willen 
meehelpen de 300 harpen te bouwen naar aanleiding van  
de 300 harpen-actie.

FILOSOFIE VAN HET DELEN
De filosofie van het delen zit bij alle Leerorkestactiviteiten in het 

DNA. Initiatiefnemer Marco de Souza: ‘Wij zijn ervan overtuigd 

dat het delen van kennis en middelen iedereen 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 democratisering van muziekeducatie 

realiseren.’ Het Instrumentendepot bedient al sinds 2006 de 

Leerorkesten op de scholen in Amsterdam; de landelijke 

uitleenfunctie van het Instrumentendepot ging van start in 

schooljaar 2014/2015.

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

Het depot heeft drie werkateliers met zes werkplekken.  
Helaas moesten die in het eerste coronajaar teruggebracht 
worden naar twee tot drie per atelier en eind 2021 naar een tot 
twee werkplekken. Elk atelier heeft een ‘werkmeester’ die 
werkbegeleiding, scholing en instructie geeft aan de vrijwilli-
gers, stagiairs en mensen met een werkstage. Ook de kantoor-
ruimte van de administratie heeft werkplekken. Voor het 
transport van de instrumenten worden chauffeurs ingezet. 

Het aantal mensen actief op het Instrumentendepot, de 
verrichte taken en de samenwerkingspartners zijn opgenomen 
in het hoofdstuk De organisatie. 

Makkies verdienen
In 2021 was het Instrumentendepot officieel ‘Makkie-uitgifte-
partner’. 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 kunnen 
worden. Met 1 uur werk op het Instrumentendepot verdient 
een vrijwilliger 1 Makkie. Een leuke attentie en een mooi 
initiatief van de gemeente Amsterdam ter bevordering van de 
sociale cohesie in de buurt. Het Instrumentendepot verstrekte 
dit jaar 81 Makkies (peildatum 1 december 2021).
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Overzicht media-aandacht 2021

Hippe harp
Altijd al heeft de harp grote aantrekkingskracht gehad op de kinderen 

van het Leerorkest. De traditionele harp is echter kostbaar en groot  

en daarom niet makkelijk beschikbaar voor de leerlingen. 

Harpist Remy van Kesteren, huisvriend van het Leerorkest, werd 

mede-aanjager van de ontwikkeling van een betaalbaar en handzame 

harp. Gerenommeerd ontwerper en harpist Joris Beets ontwierp in 

2020 met kennis vanuit de TU Delft en steun van Stichting Vrienden 

van het Leerorkest een nieuw model. Het resultaat is inmiddels 

gepatenteerd: een revolutionair nieuw centraal mechaniek dat een 

compleet herontwerp van het instrument mogelijk maakt. De kleine 

harp klinkt verrassend goed, kan versterkt worden en maakt allerlei 

special effects mogelijk – kortom, het is een fantastische hippe harp.

Het instrument wordt geleverd als een zelfbouwpakket; een soort 

‘Ikea-harp’, en is in elkaar te zetten door onze vrijwilligers, begeleid  

door medewerkers van het Instrumentendepot. Daarmee kan 

het instrument voor 450 euro gerealiseerd worden, een kwart van  

de traditionele kinderharp.

HET JAAR VAN DE HARP
Als we de coronacrisis even vergeten, is 2021 voor het Leerorkest en het 
Instrumentendepot het jaar van de harp. Of beter gezegd, met dank aan vele 
schenkers en fondsen werd 2o21 het jaar van de 300 harpen.

Leerorkest in de Media Onderwerp Datum

Kindermuziekweek, div. kanalen  Vooraankondigingen Opening Kindermuziekweek met Leerorkest maart 
waaronder Kidsweek 

Kindermuziekweek/Het Concertgebouw Livestream uitzending Opening Kindermuziekweek 9 april

NPO1, De Vooravond Talkshow met Leerorkest-ambassadeurs Remy van Kesteren, Izaline Calister, 14 april

  Floris Kortie en optreden kinderen 

NRC, Cultureel Supplement Achtergrondartikel van Rahul Gandolahage over 15 jaar Leerorkest  15 april 
  met (oud)leerlingen en Marco de Souza. Ook vermeldt in Cultuurgids 

NPO Radio 4 Lancering 300 harpen-actie in de uitzending bij presentator Ab Nieuwdorp 7 mei

NPO 2, Podium Witteman Floris Kortie in gesprek met Remy van Kesteren, Joris Beets over nieuw model harp 9 mei 
  en optreden kinderen 

Classic.nl Oproep via site: Doe mee aan de crowdfundingactie ‘Een harp voor ieder kind’ 10 mei

De Volkskrant Achtergrondartikel van Nell Westerlaken met Remy van Kesteren,  11 mei 
  Marco de Souza en harpleerlingen van het Leerorkest 

Het Financieele Dagblad Artikel ‘Een harp als zelfbouwpakket’ met vermelding inzamelactie 15 mei

Management Scope, nieuwsbrief-banners Plaatsing van (gratis) actie-banners in de nieuwsbrief over 300 harpen-actie 11 mei e.v.

Management Scope, advertentie magazine Plaatsing van (gratis) 1/1 advertenties in het magazine over 300 harpen-actie mei, juni, september

Trouw Nieuwsartikel over de harpen met Remy van Kesteren en crowdfunding-actie 13 mei

NOS Nieuws, div. kanalen Máxima 50 jaar, compilatiefilm waarin lustrumconcert Leerorkest voorkomt 16 mei

NPO2, AvroTros Koningin Máxima; een leven vol muziek; tv-programma over haar betrokkenheid bij muziek,  16 mei 
  met beelden Leerorkesten Caribisch Nederland 

NOS Jeugdjournaal Speciale kinderharp, goedkoper en hij kan op je rug! 16 mei

RTL Nieuws, website Bericht over het Leerorkest, de Harp-e en het harpfestival 18 mei

RTL4, EditieNL TV-reportage van het harpfestival en de Leerorkest kinderen 18 mei

Het Concertgebouw, podcast Dit is mijn instrument: Leerorkest-leerling Adiba over haar harp 20 mei

Cultuurconnectie, nieuwsbrief Crowdfunding-actie voor 300 harpen 26 mei

Het Parool, nieuwssite Oprichter Leerorkest Marco de Souza benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau 28 mei

NPO Radio 4, nieuwssite Marco de Souza onderscheiden voor jarenlange inzet 28 mei

Zuidoostenmeer.nl Oprichter Leerorkest ontvangt koninklijke onderscheiding 31 mei

SamSam, lespakket Video met Leerorkest-leerling over burgerschap, identiteit en meedoen 7 juni

Het Concertgebouw, podcast Dit is mijn instrument: Leerorkest-leerling Lily-Rose over haar klarinet 17 juni

Cultuurconnectie, nieuwsbrief Marco de Souza: Officier in de Orde van Oranje-Nassau 16 juni

Kidsgids Ontdek jouw lievelingsinstrument 1 september

NPO Radio 4, NTR Podium Reportage over het optreden van het Orkest van de 18e Eeuw  9 september 
  voor de schoolkinderen van het Leerorkest 

Het Concertgebouw, podcast Dit is mijn instrument: Leerorkest-leerling Jalil over zijn trompet 13 oktober

NRC, Opinie Meer subsidies voor Leerorkesten van de gemeente 8 november

NPO Radio 4 Verslag opbrengst 300 harpen-actie, presentator Ab Nieuwdorp,  9 november 
  audiocompilatie met Remy van Kesteren en Marco de Souza 

Bouwbrief magazine, #183 Artikel: Hoe help je 300 kinderen aan een harp? (7 pagina’s, incl. de cover) november

AD, Drechtsteden Leerorkest Drechtsteden: ‘Hier hebben de kinderen hun hele leven wat aan.’ 23 november

Strijkkwartet Biënnale, nieuwsbrief SQBA x het Leerorkest: De coolste strijkkwartetten van Amsterdam 6 december

Kanselarij, lintjes.nl ‘Wat mooi is willen we delen.’ Interview met Marco de Souza 9 december

Droom 
Van het prototype naar een hele verzameling. In mei 2021 lanceerden 

het Leerorkest de ‘300 harpen-actie’, een crowdfunding die het 

mogelijk moest maken om de materiaalkosten te financieren voor  

300 nieuwe harpen. Doelbedrag: € 135.000. Met steun van sponsor 

Maaza waren inmiddels tien ‘tussenfaseharpen’ gebouwd die op  

14 mei op het Dutch Harp Festival gepresenteerd werden, bespeeld 

door Remy van Kesteren en kinderen van het Leerorkest.

De steun die we naar aanleiding van de actie ontvingen van schenkers 

en fondsen was overweldigend en hartverwarmend. Eerder dan 

verwacht, al in november, was het doelbedrag bereikt. Onze droom 

komt uit: vanaf 2022 worden 300 harpen gebouwd waarop kinderen  

in heel Nederland kunnen leren spelen.

Wij zijn onze donateurs en de fondsen die dit mogelijk hebben  

gemaakt heel dankbaar!
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Al bleef corona het nieuws domineren, het Leerorkest en het 
Instrumentendepot hebben in 2021 geweldig van zich laten 
horen. Zo was de steun voor de grote 300 harpen-actie 
overweldigend. Steeds weer blijkt hoe sterk de missie van het 
Leerorkest en het Instrumentendepot grote groepen mensen 
aanspreekt. Dat vertaalde zich vooral in de eerste helft van  
het jaar ook weer in de nodige aandacht op publieke radio  
en televisie. De belangrijkste media-items zijn opgenomen  
in Overzicht Media-aandacht 2021. De PR-inzet was het grootst 
rond onderstaande events. 

Opening Kindermuziekweek
Van 9 tot 18 april vond de landelijke Kindermuziekweek  
plaats. Het Leerorkest opende deze Kindermuziekweek vanuit  
Het Concertgebouw in Amsterdam. Aan de opening deden ook 
het Nederlands Philharmonisch Orkest, de populaire meiden-
groep Unity en een kindercomponist mee. Zangeres Izaline 
Calister trad op als presentator. Het programma werd digitaal 
uitgezonden en maakte een groot gevoel van saamhorigheid 
los: iedereen was blij om kinderen (weer) samen muziek te  
zien maken.

SamSam-lesmateriaal 
SamSam, uitgever van lesmaterialen voor de basisschool, 
maakte een video met een leerling van het Leerorkest.  
De opnames vonden deels plaats bij het optreden in  
Het Concertgebouw. De video werd het startpunt van een 
lespakket over burgerschap, identiteit en meedoen in de 
 maatschappij. Het lesmateriaal is voor alle basisscholen in 
Nederland beschikbaar.

Op tv bij De Vooravond
Op 14 april was er een gesprek op tv bij De Vooravond  
(NPO 1, 19 uur) over het Leerorkest, de Kindermuziekweek  
en het belang voor kinderen van samen muziek maken.  
Aan tafel zaten drie Leerorkestambassadeurs: zangeres  
Izaline Calister, harpist Remy van Kesteren en presentator/ 
muziekkenner Floris Kortie. Ook was er een optreden van 
Leerorkestleerlingen. 

Groot NRC-artikel 
In het NRC Cultureel Supplement van 15 april verscheen een 
groot achtergrondverhaal van vier pagina’s (inclusief de 
voorpagina van het supplement) van muziekjournalist Rahul 
Gandolahage over 15 jaar Leerorkest en de kracht van muziek. 
Gandolahage sprak met oprichter Marco de Souza en mede-
werker Mirte Moes. Ook sprak hij vier (oud)leerlingen voor wie 
muziek niet meer weg te denken is uit hun leven. Van ieder  
van hen werd een leuk profiel geplaatst. Een topfotograaf 
maakte mooie portretfoto’s in Het Concertgebouw.

Crowdfunding 300 harpen
Op 7 mei werd de harpenactie gelanceerd op NPO Radio 4  
met presentator Ab Nieuwdorp. In de studio waren harpist 
Remy van Kesteren en Marco de Souza te gast. Zij vertelden 
over de droom van 300 harpen – hip & betaalbaar – voor 
kinderen in heel Nederland. Twee leerlingen speelden op de 
nieuwe harpen. Op 9 mei bracht Floris Kortie de harpenactie 
voor het voetlicht bij Podium Witteman op NPO 2. In de dagen 
na deze uitzendingen stroomden honderden donaties binnen. 
Op de Leerorkest-website was een eigen crowdfunding- 
omgeving gerealiseerd. De actie werd verder uitgezet via 
mailings, (gratis) advertenties en social media. 

Veel media-aandacht
Op 14 mei werd het nieuwe harpmodel op het Dutch Harp 
Festival aan de wereld gepresenteerd, met een concert van  
de kinderen samen met Remy van Kesteren. Er kwam veel 
media-aandacht los: uitgebreide reportages in de Volkskrant 
en Het Financieele Dagblad en mooie items met de kinderen  
op RTL4 in EditieNL en in het NOS Jeugdjournaal.  
Het magazine Management Scope plaatste gratis advertenties 
en nam actiebanners op in hun nieuwsbrieven. De rest van  
het jaar werd de campagne ondersteund via onze website en 
 nieuwsbrieven.

Oproep hulp bij bouw harpen
In november deden we een oproep voor hulp bij het bouwen 
van de 300 harpen via NPO Radio 4, Bouwbrief-magazine en 
de eigen nieuwsbrief. Dit leidde tot de aanmelding van maar 
liefst 100 vrijwilligers. Bouwbrief-magazine publiceerde een 
uitgebreid artikel over de nieuwe harp. Het gaat immers om 
een bijzondere innovatie van een muziekinstrument, wat de 
achterban van (amateur en professionele) instrumentbouwers 
zeer aanspreekt.

PR en publiciteit

Strijkkwartet Biënnale
In het najaar besteedden we in onze nieuwsbrieven en via 
social media regelmatig aandacht aan het Leerorkestproject 
met de Strijkkwartet Biënnale. Dit jaar is het project op film 
vastgelegd voor een minidocumentaire. Er is gefilmd bij 
aanvang van het project in het Muziekgebouw, op de twee 
studiedagen, bij de speciale les componeren, bij de wekelijkse 
les en bij twee leerlingen thuis. De minidocumentaire wordt  
in 2022 voltooid en uitgebracht.

Leerorkesten op de Antillen
Het hele jaar rond hebben de Leerorkesten op de Antillen 
nieuwtjes gedeeld over hun activiteiten, vooral via hun  
social media kanalen. In november bezocht demissionair 
 OCW-minister Ingrid van Engelshoven het Leerorkest op 
Bonaire, waarvan de lokale media uitgebreid verslag deed.

Website, nieuwsbrief, social media
De online presentatie van het Leerorkest is een belangrijke 
pijler voor de organisatie. Vanwege de gezamenlijke 
 activiteiten en vanuit efficiëntie-oogpunt is er één website en 
een gezamenlijke nieuwsbrief voor het Leerorkest, 
Instrumenten depot en Vrienden van het Leerorkest. Ook zijn 
de organisaties samen actief onder het profiel ‘Leerorkest’  
op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Dit najaar 
werkten we verder aan een nieuwe, vervangende website  
die begin 2022 live zal gaan. Een speciaal woord van dank  
gaat uit naar vrijwilliger Aggie. Zij plaatste veel content en 
verzorgde diverse onderdelen van onze website.

NLdoet
De landelijke vrijwilligersdag van NLdoet op 28 mei was  
de perfecte aanleiding voor een opknapbeurt van het 
 Instrumentendepot en de bus. Een team vrijwilligers van de 
 Handelsbanken ontfermde zich over deze klussen – niet 
wetend dat later op de middag nóg een bijzondere  gebeurtenis 
plaats zou vinden op het Instrumentendepot… 

Koninklijke onderscheiding
Op 28 mei werd Marco de Souza benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uit 
handen van burgemeester Femke Halsema op het Instrumen-
tendepot. Het nieuws werd direct geplaatst door Het Parool. 
Omdat er nauwelijks publiek aanwezig kon zijn, was er voor  
de medewerkers, familie en nauwe relaties een livestream.  
In december verscheen een interview met De Souza op de 
website van de Kanselarij over mensen met lintjes.

MidzomerMokum 
In de aanloop naar de zomervakantie hebben we de kinderen 
van Amsterdam-Zuidoost via de scholen en met mailings, 
flyers en posters uitgenodigd mee te doen aan het Midzomer-
Mokum-programma van Muziekcentrum Zuidoost in 
 samenwerking met het Leerorkest. De kinderen konden 
tijdens deze week alvast ervaren hoe het is om mee te doen 
met het (nieuwe) Leerkoor en het (nieuwe) Wijktalentorkest 
Bijlmer. Aan het begin van het schooljaar is op de scholen 
intensief promotie gemaakt voor alle Wijktalentorkesten.  
In Amsterdam Zuidoost was er een abri-campagne.

Het Financieele Dagblad, 12 mei 2022.

De Volkskrant, 10 mei 2022.
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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)

 2.598 leerlingen groep 3-8
 313 leerlingen naschools
 232 leerlingen vmbo/vo
 7.383 Leerorkest-lesuren leden Orkest in 

de Klas (Nederland)

Expertisecentrum 
& kennisoverdracht 
(Nederland)

uitleen

 
muziekinstrumenten 
5.119 uitleen

buiten Amsterdam

51% 83 initiatieven lenen instrumenten 
voor muziekeducatie 
in het land, buiten Amsterdam

26 
basisscholen in Zuidoost 
(4 leerlijnen: Zingen & Swingen, 
Muziek & Taal, Popkidz, 
Voortraject Leerorkest)

3.143 
leerlingen in totaal

1.7O5
instrumenten 

speelklaar gemaakt

44 

92 

7 
vrijwilligers

1 1 

1.76O 

unieke bezoekers Orkestindeklas.nl

16.OOO 

3O vrijwilligers, 
inzet 3.222 uur 
(waarde € 106.478) 

9.843 
instrumenten in bezit 

concerten en
evenementen

muziekprofessionals (zzp)
met 18 nationaliteiten

wijktalentorkesten

18 
scholen in Amsterdam

58 
orkesten in/naschools

5.585 
leerlingen basispakket 

muziekeducatie

296 
leerlingen muziekeducatie 

in de brede school

17 
scholen muziekeducatie 

kleutergroepen

346 
leerlingen muziekeducatie 

vmbo/vo

24 
facilitair centrum voor

 

muziekdocenten (naschools)

2.483 
instrumenten bij scholen/

orkesten in Amsterdam

4Ox 
aandacht in de media

2021 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. 

De coronapandemie bracht allerlei beperkingen met zich mee. Toch hebben we dit jaar erg veel 

kunnen realiseren en is zoveel mogelijk continuïteit in de programma’s bewerkstelligd.
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De organisatie

Het Instrumentendepot werkt met een kleine vaste kern van 
beroepskrachten en een grote groep van vrijwilligers,  
stagiairs en mensen met een werkstage. In 2021 werkten er vijf 
vaste medewerkers (3,4 fte) voor het Instrumentendepot en 
dertig niet-betaalde krachten. Ten opzichte van vorig jaar bleef 
het aantal vaste medewerkers gelijk. Het aantal niet-betaalde 
krachten daalde met 18 personen vanwege de coronacrisis en 
het toepassen van de anderhalvemetermaatregel in de 
werkplaatsen (van 48 naar 30). 

Tussen 1 januari en 1 december is er door de niet-betaalde 
krachten (vrijwilligers, stagiairs en werkstagiairs) in totaal 
3.222 uur gewerkt. Deze uren vertegenwoordigen een waarde 
van ongeveer 106.478 euro bij een gehanteerd tarief van  
€ 35 per gewerkt uur voor een vrijwilliger of werkstagiair en  
€ 10 voor een mbo-stagiair. Ondanks de beperkende corona-
maatregelen is het nog een heel 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 drie werk-
plaatsen: voor houtblaasinstrumenten, voor koperblaas-
instrumenten en een gedeelde werkplaats voor strijk- en 
slagwerk instrumenten. Elke werkplaats heeft een professionele 
werkmeester/ instrumentenspecialist aan het hoofd. Zij zorgen 
voor werkbegeleiding, instructie en scholing. Verder zorgt  
een coördinator logistiek en planning voor de coördinatie van 
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 2021 werkten in totaal 30 vrijwilligers voor het Instrumenten-
depot. Dit is een daling van 18 vrijwilligers ten opzichte van 
2020. Bij de stichtingen MZO, Leerorkest en Instrumenten-
depot waren tezamen 79 vrijwilligers aangesloten (actief en 
vanwege corona tijdelijk niet-actief). Het totaal aantal 
vrijwilligers steeg ten opzichte van 2020 (73) met 6 personen.
Door de extra coronavoorschriften was de beschikbare 
werkruimte niet groot genoeg om alle vrijwilligers een plek  
te bieden. Vrijwilligers uit risicogroepen stopten uit eigen 
beweging tijdelijk hun activiteiten voor ons. In de loop van  
het jaar toen de versoepelingen ingingen en het vaccinatie-
programma goed op stoom kwam, pakten steeds meer 
vrijwilligers het werk weer op. In november moest het aantal 
vrijwilligers echter weer flink worden teruggebracht door 
hernieuwde coronamaatregelen.

De actieve werving van nieuwe vrijwilligers lag door de 
coronacrisis vrijwel stil. Met letterlijk passen en meten in 
verband met de anderhalvemetermaatregel slaagden we er 
toch in om een paar nieuwe vrijwilligers na de zomervakantie 
een plek te bieden. De gemiddelde inzet van een vrijwilliger 
was een dag per week, met uitschieters naar drie dagen per 
week. Wel leidde de oproep om te helpen met de bouw van  
de nieuwe harpen tot de aanmelding van maar liefst honderd 
vrijwilligers. Het bouwen van de harpen start in 2022. 

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 (mensen die met behoud van een uitkering 
tussen de 16 en 32 uur per week werken). In 2021 waren er 
twee werkstagairs actief bij het Instrumentendepot. 

Dankbaarheid en waardering
Als blijk van onze waardering bieden wij vrijwilligers via  
onze partners in de loop van het jaar diverse activiteiten aan.  
Omdat theaters beperkt open of helemaal gesloten waren, 
konden onze partners en sponsoren bijna geen concertkaarten 
beschikbaar stellen in vergelijking tot voorgaande jaren.  
Ook het jaarlijkse Vrijwilligersfeest dat traditiegetrouw in 
samenwerking met het Nederlands Philharmonisch Orkest 
wordt georganiseerd, kon niet doorgaan. Vlak voor de nieuwe 
lockdowns kon een groepje vrijwilligers op uitnodiging  
van Nh1816 een voorstelling van Claudia de Breij bijwonen  
in Koninklijk theater Carré op 27 november.
Alle vrijwilligers kregen een persoonlijke bedankbrief en 
kerstattentie thuis per post. 

SPECIALE PARTNERS
Het Instrumentendepot is gehuisvest aan de Batjanstraat  

in de Indische Buurt in Amsterdam Oost, 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 vergelijk-

bare 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.

Verslag Raad van Toezicht 

Stichting 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 cultuur-
sector. De principes zijn vastgelegd in de combinatie van 
statuten, RvT-reglement en directiereglement.

In 2021 heeft de raad van toezicht vier maal formeel vergaderd 
en is informeel enkele malen bij elkaar gekomen bij 
 uitvoeringen 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, strategie- en beleidsvoornemens. Naar inzicht 
van de leden wordt de agenda uitgebreid met actuele zaken 
die aandacht behoeven. Bij de vergaderingen is ook de 
directeur-bestuurder aanwezig. Gedurende het jaar vindt 
regelmatig informeel overleg plaats tussen de voorzitter van 
de raad van toezicht en de directeur-bestuurder, waarbij de 
voorzitter kan adviseren in bestuursaangelegenheden.

Eenmaal per jaar vergadert de raad van toezicht zonder 
aanwezigheid van de directeur-bestuurder. In deze vergade-
ring wordt het functioneren van de raad beoordeeld door 
middel van een zelfevaluatie. Het functioneringsgesprek van 
de directeur-bestuurder met de voorzitter van de raad van 
toezicht vindt eveneens jaarlijks plaats. Naar aanleiding van 
beide evaluaties kunnen de vergaderfrequentie en/of de 
gespreksonderwerpen worden aangepast.

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.

Moussa F’touh — financiën 

Partner bij het corporate finance advieskantoor NielenSchuman te 

Amsterdam. Na zijn studie Bedrijfskunde en Financiële Economie 

begon hij als zakenbankier bij Goldman Sachs in Londen en werkte 

daarna bij diverse Benelux zakenbanken.Tevens is hij lid van de 

Raad van Advies van Stichting Leading Doctors, een organisatie  

die zich in zet voor het vergroten van het welzijn in de zorg – van 

medici én patiënten – door duurzame inzetbaarheid te versterken.

Anita van der Wielen — onderwijs  en kwaliteit 

Meer dan vijftien jaar werkzaam in de onderwijssector geweest  

als bestuurssecretaris, bestuursadviseur en manager kwaliteit  

en onderwijsinspecteur. Momenteel manager kwaliteit bij  

het agentschap CIBG, uitvoeringsorganisatie van het Ministerie  

van VWS.

Dirk-Jan Smit — juridische zaken  

Sinds 2005 corporate partner en notaris bij het internationale 

advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; en sinds 

2016 tevens managing partner van de Amsterdamse vestiging.

Alexander van Wassenaer (voorzitter) — fondsenwerving 

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 ondernemingen met innovatieve 

oplossingen, vooral in de zorg.
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Inkomsten en fondsenwerving

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 maatschappelijk geënga-
geerde mensen en toegewijde organisaties.

Wij zijn Stichting Goede Doelen Nh1816 zeer dankbaar voor  
de grote bijdrage die zij in 2021 voor de zesde keer deed ten 
behoeve van de huur van ons gebouw met de prachtige en 
functionele reparatieateliers. 

Stichting Goede Doelen Nh1816 blijft betrokken bij het 
Leerorkest en brengt ons op regelmatige basis in contact met 
een aantal grote en kleine goeddoende organisaties in 
Nederland, waarvan er een aantal — net als het Instrumenten-
depot — volledig afhankelijk zijn van donaties. Dat werkt  
voor onze stichtingen zeer inspirerend.

Sonos is voor onze organisatie meer dan alleen een goede 
sponsor. Sonosmedewerkers, meestal grote muziek-
liefhebbers, krijgen van hun werkgever tijd om ons te helpen 
met onze werkzaamheden. Dat leidt tot bijzondere  
contacten en bijdragen. 

De crowdfundingsactie voor de 300 harpen was het grootste 
wervingsproject in 2021. Stichting Vrienden van het  
Leerorkest ontving donaties van honderden nieuwe grote en 
kleine donateurs dankzij de landelijke publiciteit. De crowd-
funding genereerde meer dan de helft van de benodigde  
€ 135.000. Als tegenprestaties werden onder meer cd’s, 
theaterkaarten, workshops, een huiskamerconcert door  
Remy van Kesteren en een harpserenade ter beschikking 
gesteld. Mede dankzij een aantal prachtige andere donaties 
konden in 2021 alle benodigde materialen voor de bouw van 
de harpen en voor hoezen worden aangekocht. Deze donaties 
aan het Instrumenten depot kwamen van Stichting Sub 3,  
Prins Bernhard Cultuurfonds, Maaza (Infra Foodbrands BV), 
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, Stichting Hulp na 
Onderzoek, Stichting Strand Links en Stichting Van Pernis 
Gelderblom.  

In 2021 ontvingen wij wederom indrukwekkende en dierbare 
donaties: van anonieme donateurs die gulle giften deden  
tot mensen die hun collectie muziekinstrumenten aan  
ons nalieten. Wij zijn dankbaar voor iedere gift. Ook ontvingen  
we weer veel gedoneerde instrumenten van (amateur- en 
professionele) musici en zelfs van nabestaanden van  
musici. Hiermee konden we weer veel kinderen blij maken 
en is de muziek ook in 2021 liefdevol doorgegeven.  
Dankzij  Stichting De Weille Ogier kunnen we de nodige 
instrumenten, accessoires en reparatiemiddelen aanschaffen. 
Stichting IBAFU en Stichting Strandlinks schenken ons  
jaarlijks mooie bedragen.  

De collega’s en vele vrijwilligers hebben dit jaar keihard 
doorgewerkt om zoveel mogelijk instrumenten weer speel-
klaar te maken en te ‘herbestemmen’, zodat deze konden 
worden uitgeleend aan de kinderen. Het Mini Opslag Huys  
in Huizen stelt ons tegen een relatief kleine vergoeding 
opslagruimte ter beschikking.

Bekende Nederlanders en musici zetten zich als ambassadeur 
in voor ons 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 onder-
steunt ons inmiddels alweer jaren en Freek en Hella zelf zijn 
samen met ons gedreven pleitbezorgers van instrumentaal 
muziekonderwijs voor alle kinderen. Remy van Kesteren  
werd al eerder genoemd en heeft het Instrumentendepot 
 Leerorkest bij veel nieuwe contacten op de kaart gezet. 

Trots zijn we ook op de nieuwe Leerorkesten op Aruba, 
Bonaire en Curaçao die dankzij de steun van het ministerie  
van Justitie en Veiligheid in 2021 konden groeien. Zij ontvingen 
tientallen gerepareerde of waar nodig nieuw aangekochte 
instrumenten.

Om de gevolgen (hogere kosten, minder inkomsten) van  
Covid op te vangen, ontving het Instrumentendepot 
 ondersteuning vanuit de gemeente Amsterdam.

Stichting Instrumentendepot Leerorkest is een erkende  
culturele ANBI.

Onderwerpen
In 2021 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

Financiën
•  Jaarrekeningen van de drie stichtingen en de 

 accountantsverklaring. 
• Kwartaalrapportages. 
• Begrotingen. 
•  Aanvragen en verwerven van subsidies en fondsenwerving. 

De raad denkt hierin actief mee en stelt haar expertise  
ter beschikking waar dat nodig is.

Personele aangelegenheden
•  Personeelswisselingen en nieuwe aanstellingen.

Overige onderwerpen
•  Statuten, vanwege de Wet Bestuur en Toezicht Rechts-

personen (WBTR). Waar nodig zijn deze aangepast om te 
voldoen aan de nieuwe wetgeving. 

•  Vorderingen van Leerorkest Nederland en het,  
vanwege corona, uitgestelde lustrumconcert.

•  Met betrekking tot COVID19, de lockdowns en de gevolgen 
daarvan op de relatie met de scholen, personeel en zzp’ers.

•  Huisvesting van de stichtingen, gerelateerd aan de 
 toekomstige behoefte.

•  De stand van zaken met betrekking tot de Leerorkesten  
in het Caribisch gebied.

•  Met ingang van 2021 wordt de raad via een Journaal op  
de hoogte gebracht van het wel en wee bij de verschillende 
disciplines van de stichtingen – waar nodig met een korte 
toelichting door de directeur-bestuurder.

Bestuur en organisatie
Het bestuur van Stichting Instrumentendepot Leerorkest 
bestaat uit directeur-bestuurder Marco de Souza. Voor de 
beloning wordt de CAO Kunsteducatie gevolgd. Deze valt 
binnen de normering van de Wet Normering Bezoldiging 
Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 
Het Instrumentendepot heeft een managementteam dat 
bestaat uit 4 leden: de directeur-bestuurder zelf, het hoofd 
bedrijfsvoering, hoofd educatie en de pr-manager. 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 organisa-
tie, waarbij de directeur-bestuurder en het managementteam, 
met het oog op kostenbesparing en efficiëntie, werkzaam zijn 
voor alle drie de stichtingen. Er is eveneens één raad van 
toezicht voor de drie stichtingen gezamenlijk.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
In €

BATEN Rekening 2021 Begroting 2021  Rekening 2020

Directe opbrengsten
Publieksinkomsten 228.677 230.000  237.349

Totaal opbrengsten 228.677 230.000  237.349

Overige bijdragen 
Subsidie Gemeente Amsterdam 50.000 –  –
Overige subsidies publieke middelen incidenteel 38.946 –  –
Bijdragen uit private middelen  173.694 131.000  227.261

Totaal subsidies/bijdragen 262.640 361.000  227.261

TOTAAL BATEN 491.317 361.000  464.610

LASTEN

Beheerslasten
Beheerslasten personeel  14.076 45.000  46.360
Beheerslasten materieel 45.416 41.500  39.706

Totaal beheerslasten  59.492 86.500  86.066

Activiteitenlasten
Activiteitenlasten personeel  219.854 204.000  208.135
Activiteitenlasten materieel 304.812 285.300  317.414

Totaal activiteitenlasten  524.666 489.300  525.549

TOTAAL LASTEN  584.158 575.800  611.615

Saldo uit gewone bedrijfsvoering  – 92.841 – 214.800  – 147.005
Financiële baten en lasten  – 289 – 200  – 285

EXPLOITATIERESULTAAT – 93.130 – 215.000  – 147.290

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

1.230.457
2.199

23.044

22.966
41.688

1.277.102
1.540

15.342

12.532
97.761

1.255.700

64.654

13.517

1.333.871

1.293.984

110.293

89.284

1.493.561

31 december 2021 31 december 2020

– 93.660
1.046.400

185.890

61.694

55.800
1.478

235.959

– 112.474
1.151.044

32.990

71.666

22.700
3.475

164.470

1.138.630

61.694

293.237

1.493.561

1.071.560

71.666

190.645

1.333.871

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 2021 31 december 2020

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
In € / na resultaatbestemming 
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Overzicht landelijke uitleen 
instrumenten in 2021

Plaats Organisatie/project Aantal

Abcoude  Cultuurhuis Abcoude 6
Almere  KLEURinCULTUUR  23
Arnhem  ACT-SWLO 19
   Crescendo Elden Arnhem 31
Bathmen  Eendracht Bathmen 14
Bergen op Zoom  CKB 74
   Leerorkest Bergen op Zoom 5
Berkhout  Geert Holleschool 1
Bussum  Nieuwe Muziekschool 2
Castricum  Toonbeeld 4
Culemborg  Kunsteducatie Culemborg 1
Dalerpeel  Willem-Alexanderschool 19
Delft  Rode Feniks 5
Den Haag  Conservatorium DH 14
   The Residents 483
Doetinchem  Leerorkest Doetinchem 67
Dordrecht  Leerorkest Drechtsteden 158
Geldrop  Geldrops Muziekcorps 11
Gouda  Thomas More Hogeschool 31
Groesbeek  Op de Horst 31
Groningen  Muziekhuis050 53
Halsteren  Cecilia 23
Heerhugowaard  Cool K&C 1
Helmond  Goede Herder 16
Huizen  Anthony Agyeman Badu 1
   DaVinci Music 1
   JCFA 1
   Jeedva 14
   PGH 1
Krommenie  Saens Harmonie Orkest 27

Totaal aantal instrumenten uitgeleend buiten Amsterdam:  2.500

Totaal uitgeleend: 5.119

Subtotaal: 4.983

Totaal uitleen in Amsterdam: 2.483

OP DE KAART
Spreiding muziekeducatie-aanbieders in Nederland die 

 instrumenten lenen van het Instrumentendepot.

 Achtsprong - Brede School 14
 Achtsprong - Instrumentendepot 1
 Achtsprong - Zuidoost 54
 AICS - MZO Buitenschools 22
 Amsterdam Lyceum - WTI 1
 Anthony Agyeman Badu - Instrumentendepot 8
 Aslan - Instrumentendepot 24
 Barav Music - Instrumentendepot 1
 Bijlmerhorst - EGOLI 1
 Bijlmerhorst - WTE 7
 Blauwe Lijn - Brede School 20
 Blauwe Lijn - Kortvoort 68
 Bonkelaar - WTN 1
 Borger - Instrumentendepot 1
 Botteloef - NOORD 72
 Botteloef - WTN 26
 Brink - Brede School 56
 Cornelis Jetses - Instrumentendepot 2
 Crescendo ZO - Instrumentendepot 1
 Crescendo ZO - Kortvoort 94
 Crescendo ZO - WTE 1
 CSB Buitenveldert - Instrumentendepot 36
 De Ster - Brede School 65
 DGAI - Instrumentendepot 51
 Dumontschool - Brede School 4
 Egoli - EGOLI 210
 Egoli - WTE 38
 Globe Johannes - WTNW 59
 Het Element - Instrumentendepot 7
 Het Gein - Brede School 1
 Holendrechtschool - Zuidoost 38
 IKC Noordrijk - NOORD 124
 IKC Noordrijk - WTN 24
 Indische Buurtschool - OOST 84
 Indische Buurtschool - WTI 26
 Ir. Lely Lyceum - WTB 66
 JCFA - Instrumentendepot 252
 JCFA/DGAI - Instrumentendepot 3

Jongerencultuurfonds Amsterdam 136

UITLEEN IN AMSTERDAM
Scholen en orkesten op scholen in Amsterdam  Aantal

Aruba, Curaçao, Bonaire

Leiden  BplusC 1
Lelystad  Kubus 5
Linschoten  Linfano 15
Loenen a/d Vecht  Leerorkest Stichtse Vecht 582
Maastricht  Muziek voor een Leven 5
Meppel  Bazuin 8
Mill  St. Willibrord 40
Oosterhout  H19 Centrum voor de Kunsten 2
Oranjestad Aruba  Leerorkest Aruba 245
Ouderkerk a/d Amstel  Muziekschool Ouder-Amstel 21
Oudewater  Carolus 16
Poortvliet  Jenaplanschool 7
Purmerend  Muziekschool Waterland 14
Raalte  Muzieknetwerk Salland 11
Rincon  Leerorkest Bonaire 55
s-Hertogenbosch  Stedelijk Gymnasium 1
Sliedrecht  Soli Deo Gloria 21
Sneek  Thomas van Aquinoschool 22
Twello  Cadenza 18
Uitgeest  PKN 1
Uithoorn  KNA 1
Urk  Eut de Kunst Urk 12
Utrecht  Festival Tweetakt 7
   Kunstkasteel Zuilen 10
   Muziekroute (nieuw2019) 53
Veldhoven  040Muziek 31
Vught  Orthense Harmonie 5
Willemstad  Leerorkest Curacao 129
Zaandam  Horizon  25

 Johannes - WTNW 1
 Kees Zonneveld - Instrumentendepot 1
 Klaverblad - Brede School 1
 KLO - WTB 89
 Knotwilg - Brede School 11
 Laterna Magica - IJburg 36
 LO - Drechtsteden - Instrumentendepot 1
 LO - Stichtse Vecht - Instrumentendepot 1
 Louis Bouwmeester - WEST 44
 MAD Voices - Instrumentendepot 1
 Mobiel - Kortvoort 1
 Mobiel - Zuidoost 48
 Muziekschool Ouder-Amstel - Instrumentendepot 1
 MZO Verhuur - MZO Buitenschools 7
 Nautilus Flevo - OOST 5
 Nellestein - Brede School 4
 Orff - MZO Overig 32
 OSB - WTB 60
 Philadelphia - Instrumentendepot 5
 Polsstok - EGOLI 2
 Polsstok - WTE 6
 Priscilla Adolfo - Instrumentendepot 8
 René Oomen - Instrumentendepot 1
 Roland van Holst - Instrumentendepot 1
 Rosa school - NOORD 2
 Rozemarn - Brede School 11
 Samenspel - SAWW 212
 Schakel - Brede School 1
 Stefanie Liedtke - Instrumentendepot 18
 Stichting Accu - Instrumentendepot 10
 The Residents - Instrumentendepot 1
 Tiffany Swietimang - Instrumentendepot 2
 Uitleen - Instrumentendepot 22
 Van Houte school - Brede School 13
 Vrije Muziekschool - Instrumentendepot 1
 Wereldwijs - SAWW 148
 WTHofgeest - WTB 20
 WTIB - WTI 92

Scholen en orkesten op scholen in Amsterdam  AantalPlaats Organisatie/project Aantal



22   |   Stichting Instrumentendepot Leerorkest   Jaarverslag 2021 Jaarverslag 2021    Stichting Instrumentendepot Leerorkest   |   23

COMITÉ VAN AANBEVELINGVooruitblik

Een overvloed aan moois 
om met hoop en blijdschap 
naar uit te kijken!

Hopelijk heeft het lezen van dit verslag u een moment van 
blijdschap en hoop gegeven in deze onzekere tijd. Mij gaf  
het samenstellen en nalezen ervan een gevoel van trots en 
vertrouwen. Al rekenen we niet meer op een magisch einde 
van de pandemie, we hopen er wel op. We verlangen allemaal 
naar meer feestelijk en luid klinkend contact met de leerlingen, 
met elkaar. Wat er ook gebeurt: de flexibiliteit, creativiteit en 
vasthoudendheid van zowel onze organisatie als van de 
sector zelf, en van de maatschappij als geheel, geeft ons het 
vertrouwen dat 2022 een bijzonder jaar zal worden.

Via een paar personeelswisselingen starten we het jaar 2022 
met een vernieuwd, razend enthousiast en op de toekomst 
gericht managementteam. Dankzij de komst van enkele 
nieuwe locatiemanagers en cultuurcoaches kunnen we nog 
beter een brug slaan naar de scholen en de maatschappij om 
ons heen. Onze docenten hebben met grote vindingrijkheid 
vooral veel op afstand of via beeldmateriaal en filmpjes 
lesgegeven. Zij snakken ernaar ‘hun’ kinderen dit jaar weer  
in persoon te kunnen ontmoeten. 

Met z’n allen kijken we ook uit naar de lancering van 
 Leerorkest Nederland op 17 juni 2022 in de Grote Zaal van  
Het Concertgebouw, live voor publiek. Een lang gekoesterde 
wens. Op welke manier dan ook, na al het wachten barst  
straks het feest los met honderden Leerorkestleerlingen en 
 Amsterdamse basisschoolkinderen, een rijkdom van  
bijdragen van geweldige solisten, het complete Nederlands 
Philharmonisch Orkest en Nieuw Vocaal Amsterdam.  
We vieren die dag de grote kracht van onze liefde voor 
muziek educatie, die we nu mogen delen met heel Nederland 
en het Caribisch gebied. 

Al met al een overvloed aan moois om met hoop en  
blijdschap naar uit te kijken!

Marco de Souza  

COMITÉ VAN AANBEVELING

Prof. dr. Jet Bussemaker Oud-minister van OCW namens de Partij van de Arbeid in het kabinet-Rutte II.  

Nu 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. 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 Voormalig Kinderombudsman van Nederland, een ambt dat wordt toegekend door de  

Tweede Kamer en dat hij voor het eerst bekleedde. Zet zich al jaren in voor de rechten van het kind, bijvoorbeeld 

 vanuit de stichting KidsRights. Daarnaast onder andere grondlegger van de Internationale Kindervredesprijs en 

 voorzitter van het Children’s Peaceprize expertcomité.

Maya Meijer-Bergmans Voormalig directeur/ eigenaar van de Westergasfabriek in Amsterdam. Samen  

met het familiebedrijf MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling kocht zij Paleis Soestdijk van het Rijksvastgoedbedrijf.  

Heeft vele interesses op cultureel en medisch gebied. Onder meer verbonden aan Stichting VUmc CCA, Stichting 

Lutfia Rabbani, Stichting Castrum Peregrini, Aus Licht van Nationale Opera & Ballet en Holland Festival.

Alex Mulder Ondernemer, filantroop en gedelegeerd bestuurder van Amerborgh International. Richtte in 1972 

Unique Uitzendbureau op, waaruit USG People ontstond. Tot 2006 bekleedde hij 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’.

Simon Reinink Algemeen Directeur van Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam sinds 2006. Studeerde 

rechten en muziekwetenschap in Utrecht. Begon zijn carrière als advocaat bij De Brauw en vervulde management-

functies bij Wolters Kluwer en ThiemeMeulenhoff. Bekleedt bestuursfuncties bij Stichting G. Ribbius Peletier jr. 

tot behoud van het Landgoed Linschoten, het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, Stichting 4 mei concert en 

 International Society for the Performing Arts. Hartstochtelijk pleiter voor muziekonderwijs: muziek verbindt, 

van muziek word je blij, je voelt je er beter door. Het Concertgebouw wil daarom zoveel mogelijk leerlingen de kans  

geven om naar een concert te gaan en biedt tal van muziekprojecten voor primair- en voortgezet onderwijs. 

Prof. dr. Erik Scherder Hoogleraar neuropsychologie aan de VU in Amsterdam en hoofd van de  

gelijk namige afdeling. Ook als hoogleraar Bewegingswetenschappen verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

Ontving meerdere onderwijsprijzen en trekt altijd volle (college-)zalen. 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 Geboren 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 Leerorkest. De comitéleden dragen de 
Leerorkestactiviteiten een warm hart toe en onderschrijven onze doelstellingen. 


