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INSTELLING VAN HET FONDS OP NAAM  
LOKAAL FONDS MEER MUZIEK IN DE KLAS NOORD VELUWE 
 
 
ONDERGETEKENDE: 
  
De stichting: Stichting Meer Muziek In De Klas, statutair gevestigd te Utrecht, met adres: Sarphatikade 
22-1, 1017 WV Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer: 62865498, hierna te noemen: "Méér Muziek in de Klas", 
 
NEEMT IN AANMERKING DAT: 
 
- Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen – wetenschappelijk 

onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Daarom is muziekonderwijs op de basisschool zo 
belangrijk. Juist muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van 
leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke 
waarden in onze maatschappij. Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de 
klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich afstemmen op elkaar. Muziek 
in de klas is dus geen vrijblijvende keuze, maar noodzakelijk! 
 

- Méér Muziek in de Klas heeft ten doel structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen 
basisschoolkinderen in Nederland. Om dit doel te bereiken werkt Méér Muziek in de Klas lang 
drie lijnen:  
• Bewustwording: we laten heel Nederland zien hoe belangrijk muziek is voor de 

ontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld door middel van de Lang Leve de Muziek Show 
en het Kerst Muziekgala.  

• Deskundigheidsbevordering en lesmethoden: we zorgen voor gratis workshops voor 
groepsleerkrachten door het hele land, we ontwikkelen muzieklessen in samenwerking met 
Schooltv, we geven lestips en -trucs, en we zorgen in samenwerking met het ministerie 
van OCW en het Fonds voor Cultuurparticipatie voor financiële impulsen aan scholen en 
pabo's om hun muziekonderwijs naar een hoger plan te tillen.  

• Regionale verankering: we helpen met het tot stand brengen van lokale en regionale 
samenwerkingsverbanden met alle betrokken partijen in het muziekonderwijs onder de 
noemen Méér Muziek in de Klas Lokaal.  

 
- Om die Regionale verankering in te bedden kan binnen Méér Muziek in de Klas een Lokaal 

"Fonds op Naam" worden ingesteld/ondergebracht. Het doel van een Fonds op Naam dient te 
passen binnen de algemene doelstelling van Méér Muziek in de Klas, Méér Muziek In De Klas 
lokaal in het bijzonder. 

 
- In dit besluit worden gegevens en afspraken vastgelegd met betrekking tot het na te noemen in 

te stellen Fonds op Naam, dat door Méér Muziek in de Klas in stand zal worden gehouden. 
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EN VERKLAART: 
 
 
1  NAAM EN DATUM INSTELLING FONDS OP NAAM 

 
1.1 Het Fonds op Naam draagt de naam: Lokaal Fonds Méér Muziek in de Klas Noord 

Veluwe  
 

1.2 Het Fonds op Naam is ingesteld met ingang van datum ondertekening. 
 

2 DOEL FONDS OP NAAM 
 
Het doel van het Fonds op Naam Lokaal Fonds Méér Muziek in de Klas Noord Veluwe luidt 
als volgt: 
 
"Het bevorderen van het maken van muziek, de muziekbeleving en vorming en het (doen) 
stimuleren en coördineren van activiteiten en programma's gericht op de verbetering van 
culturele participatie door kinderen middels het muziekonderwijs in Nederland en in het 
bijzonder in de regio Noord Veluwe." 
 

3 ONDERSTEUNERS FONDS OP NAAM 
 

3 . 1  Het Fonds op Naam staat open voor allen die het van belang achten dat het 
Muziekonderwijs in Nederland, en in het bijzonder in de regio Noord Veluwe, wordt 
gestimuleerd en daartoe een bijdrage wensen te leveren ten gunste van het Fonds 
op Naam. Méér Muziek in de Klas nodigt bedrijven, organisaties, particulieren en de 
lokale overheden uit de regio uit tot het doen van bijdragen/schenkingen ten behoeve 
van dit Fonds op Naam. 

 
3 . 2  Alle personen, rechtspersonen, lokale overheden en/of particulieren die willen 

bijdragen aan Méér Muziek in de Klas, meer in het bijzonder lokaal Fonds Méér 
Muziek in de Klas Noord Veluwe worden door Méér Muziek in de Klas aangemerkt 
als "Ondersteuner(s)". Een Ondersteuner is een bedrijf, organisatie, particulier of 
lokale overheid dat/die een bijdrage wenst leveren aan het versterken van het 
muziekonderwijs in de regio Noord Veluwe. 

  
4  BIJDRAGE  

 
4 . 1  Ondersteuners kunnen hun bijdrage overmaken op: NL73RABO0302727302 ten 

name van Stichting Meer Muziek in de Klas, onder vermelding van: 
Schenking/bijdrage Lokaal fonds Meer Muziek in de Klas Noord Veluwe. 

 
4 . 2  Méér Muziek in de Klas laat het aan de Ondersteuners over hoeveel zij wensen bij te 

dragen aan het Fonds op Naam en hoe zij wensen bij te dragen. Zo is het mogelijk 
om eenmalig een bijdrage te leveren/schenking te doen ten behoeve van het Fonds 
op Naam of periodiek te schenken ten gunste van het Fonds op Naam. Het is ook 
mogelijk om na te laten aan Méér Muziek in de Klas, ten gunste van het Fonds op 
Naam.  
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4 . 3  Méér Muziek in de Klas is door de Belastingdienst aangemerkt als een (culturele) 

Algemeen Nut Beogende Instelling ("ANBI"). Door deze ANBI-status zijn bepaalde 
bijdragen (giften/schenkingen) aftrekbaar en behoeft Méér Muziek in de Klas geen 
schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en 
nalatenschappen/legaten. 

 
4 . 4  Voor meer informatie over de mogelijkheden van schenken en/of nalaten aan het 

Fonds op Naam kunnen Ondersteuners contact opnemen met Méér Muziek in de 
Klas.  

 
5  BESTEDING  

 
5 . 1  Méér Muziek in de Klas is, binnen de kaders van de doelstelling van dit Fonds op 

Naam en de MuziekMatch zoals hierna vermeld, vrij in de besteding van de 
Bijdrage en overige gelden die ten behoeve van het Fonds op Naam door Méér 
Muziek in de Klas worden ontvangen.  

 
5 . 2  Periodiek vindt afstemming plaats met het regionale onderwijsveld en [indien 

aangesteld met de ambassadeur zoals die van tijd tot tijd verbonden is] over het 
bestedingsbeleid. Ten tijde van de instelling van het Fonds op Naam Méér Muziek in 
de Klas Noord Veluwe, is de ambassadeurs zijn Bastiaan van den Tillaard en Sander 
van den Tillaard, zie ook aangehechte bijlage. 

 
6 MUZIEKMATCH BINNEN HET FONDS OP NAAM 

6 . 1  De MuziekMatch is een financiële impuls voor regionale publieke én private partijen 
om samen te werken voor structureel muziekonderwijs op de basisscholen in de regio 
Noord Veluwe. De toetsingscommissie heeft de aanvraag voor regio Noord Veluwe 
gehonoreerd en besloten een bijdrage toe te kennen van € 20.000 conform ingediend 
plan. Deze gelden worden toegewezen aan het onderhavige Lokaal Fonds Méér 
Muziek in de Klas Noord Veluwe. Middels een verzoek tot bijdrage zal Méér Muziek 
in de Klas een voorschot van 90% overmaken. Na het ontvangen van de 
eindrapportage maakt Méér Muziek in de klas de resterende 10% uit de MuziekMatch 
over. De activiteiten waar de MuziekMatch voor is aangevraagd, moeten uiterlijk 
verricht zijn voor 31 december 2021. 

6 . 2  Ter verantwoording zal Méér Muziek in de Klas de stuurgroep van de regio Noord 
Veluwe verzoeken om uiterlijk 31 december 2021 een eindrapportage in te dienen. 
Deze rapportage dient te bestaan uit een beknopt activiteitenverslag en een financieel 
verslag of jaarrekening inclusief onderliggende facturen. Een activiteitenverslag 
beschrijft de aard, duur en omvang van de activiteiten waarvoor de bijdrage uit de 
MuziekMatch, de provinciale en of gemeentelijke gelden en het private deel is 
verleend. Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen 
tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het 
activiteitenplan, en de feitelijke realisatie. Méér Muziek in de Klas wijst het Fonds op 
naam erop dat indien aan bovenstaande verplichtingen niet voldaan wordt de subsidie 
geheel of gedeeltelijk teruggevorderd kan worden. 
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7                 PUBLICATIES  

7 . 1  In publicaties over projecten die geheel of ten delen met gebruikmaking van de  
bijdragen uit het Fonds op Naam tot stand komen, zal door Méér Muziek in de Klas 
waar mogelijk vermeld worden: 

"mede mogelijk gemaakt door het Lokaal Fonds Méér Muziek in de Klas Noord 
Veluwe"; of  

"mede mogelijk gemaakt door het Lokaal Fonds Méér Muziek in de Klas Noord 
Veluwe van Méér Muziek in de Klas". 

 
7 . 2  Indien gewenst kan door Méér Muziek in de Klas waar mogelijk in publicaties over 

projecten die geheel met gebruikmaking van middelen van een specifieke 
Ondersteuner uit het Fonds op Naam tot stand zullen komen, na overleg met / na 
verkregen goedkeuring van de betreffende Ondersteuner de naam van de 
Ondersteuner aan bovenstaande vermelding(en) worden toegevoegd.  

 
8 ADRES FONDS OP NAAM 

 
Voor adressering van het Fonds op Naam dient het adres van Méér Muziek in de Klas 
worden gehanteerd, te weten:  
 
Stichting Meer Muziek In De Klas 
T.a.v. Lokaal Fonds Méér Muziek in de Klas Noord Veluwe 
Sarphatikade 22-1 
1017 WV Amsterdam 
Tel: 020 8204 735 
E-mail: info@meermuziekindeklas.nl  
 

  



   
 

Lokaal Fonds Méér Muziek in de Klas Noord Veluwe 
 
 5 

 
 
 
 
ONDERTEKENING 
Getekend te Amsterdam                   Datum: 02-02-2021 
 
 
 
 
 
                                                          
____________________________   ________________________________ 
Stichting Meer Muziek In De Klas             Stichting Meer Muziek In De Klas 
Cornelia Gehrels                                          Jantien Westerveld   
Voorzitter                                                      Directeur  
 
 
 
 
Mede ondertekend door:  Mede ondertekend door:  
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Naam: Sander van den Tillaard Naam: Bastiaan van den Tillaard 
Ambassadeur Méér Muziek in de Klas  Ambassadeur Méér Muziek in de Klas 
 
 
 
 
    
 



   
 

Lokaal Fonds Méér Muziek in de Klas Noord Veluwe 
 
 6 

BIJLAGE 
 
NADERE TOELICHTING OP DE AMBASSADEUR 
 
Sander van den Tillaard en Bastiaan van den Tillaard zijn door de Muziektafel gekozen om het 
ambassadeurschap voor regio Noord Veluwe te vervullen.  
 
Zij zullen als ambassadeurs zich inzetten voor het creëren en behouden van draagvlak voor 
het initiatief in de gemeenten. Dit doen zij voornamelijk door het onderhouden van relaties via 
socialmedia. De ambassadeurs zetten in op een levendige online community waar 
leerkrachten, verenigingen en professionals met elkaar in contact blijven. 
 
Over het belang van Méér Muziek in de Klas Noord Veluwe delen de ambassadeurs de 
volgende visie:  
 
Het mooiste aan muziek maken is dat het zorgt voor ontspanning. Tegenwoordig wordt er al 
veel van kinderen verwacht. Muziek biedt ontspanning en geeft uiting aan de creativiteit dat 
ieder kind heeft. Daarnaast leert een kind samenwerken; muziek maken doe je niet alleen, 
maar vooral samen. Door een muziekstuk te spelen of samen te zingen, leren kinderen om in 
groepsverband samen te werken. 
 
Wat wij het leuke vinden aan muziek maken is dat het op verschillende manieren kan. Iedereen 
kan muziek maken op zijn eigen manier en niks is fout. Zo kan je fluiten, zingen, trommelen, 
een instrument bespelen, groot of juist klein uitpakken, een muziekstuk spelen of er zelf een 
bedenken. Kinderen leren op jonge leeftijd dat niet één ding goed is, maar dat er veel 
mogelijkheden zijn; dat bevordert het zelfvertrouwen. Muziek is een waardevolle aanvulling op 
het leven en de ontwikkeling van het kind. 
 
Als ambassadeurs van Méér Muziek in de Klas Lokaal Noord Veluwe gunnen we dat ieder kind! 
Samen, voor meer muziek in de klas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


