
Jaarverslag Stichting Muziektalent Almere in 2021   
           
 
Het was een enerverend jaar van afsluiten en vernieuwen.  
In 2020 kregen we te horen dat onze gemeentelijke subsidie niet was toegekend. Dit 
betekende een rigoureuze verandering in plan van aanpak.  
We zijn op zoek gegaan naar geschikte kandidaten voor een nieuw bestuur en we 
hebben een aantal zeer kundige en ervaren personen gevonden met hart voor jong 
muzikaal talent in Almere. 
Daarnaast hebben we de opleiding van Muziektalent Almere inhoudelijk opnieuw 
vormgegeven, waardoor we in staat zijn om het muzikale talent bij kinderen op 
jongere leeftijd te ontdekken en te ontwikkelen om zo ons bereik te vergroten. 
We hebben een nieuw logo en een nieuwe website laten ontwerpen, waar we trots 
op zijn. 
We hebben de PvdA-fractie uitgenodigd voor een werkbezoek om ze kennis te laten 
maken met stichting Muziektalent Almere. Tijdens het bezoek hebben we laten zien 
wat wij kunnen betekenen voor de stad. Wat de waarde is van het opleiden van jong 
muzikaal talent: de muziekambassadeurs van de toekomst. 
 
Ida Wildvank – Artistiek leider 
 
 
 
Nieuw bestuur 
Op 6 april zijn we in gesprek gegaan met Harriët Bosman, Martin Wiegertjes en 
Marjès Benoist en hebben we onze ideeën over de vernieuwde versie van 
Muziektalent Almere op tafel gelegd. Na het maken van een beleidsplan met de 
goedkeuring van alle bestuursleden zijn op 1 juli 2021 de bestuursleden officieel 
toegetreden door inschrijving bij de Kamer van Koophandel.  
Op 8 sept was de eerste bestuursvergadering in onderstaande samenstelling: 
Marjès Benoits (voorzitter), Martin Wiegertjes (penningmeester) en Harriët Bosman 
(secrataris). Tijdens deze vergadering stelde Harriët Bosman voor om Jeltje 
Vliegenthart-Kuiken te benaderen voor de functie secretaris, zodat Harriët meer de 
rol van adviseur op zich zou kunnen nemen. Op 22 september hebben we kennis 
gemaakt met Jeltje. Na een aangename ontmoeting heeft er wederom een wijziging 
plaatsgevonden binnen het bestuur. De samenstelling zoals het bestuur nu is: 
Marjès Benoist (voorzitter), Martin Wiegertjes (penningmeester), Jeltje Vliegenthart-
Kuiken (secretaris) en Harriët Bosman (algemeen bestuurslid – adviseur). In deze 
samenstelling hebben we op 1 december een bestuursvergadering gehad.  
 
 
 
 
 
 
 



Stichting Muziektalent Almere: de opleiding voor jong muzikaal talent in Almere 
De stichting heeft als doelstelling om kinderen met een talent voor muziek te 
ontdekken en deze een kans te geven het talent te ontwikkelen. Het hoogst haalbare 
doel is dat deze leerlingen het niveau bereiken om toelating te kunnen doen aan één 
van de Conservatoria in Nederland.  
Uniek aan de opleiding van Muziektalent Almere is dat we een préfase kennen. Het 
biedt kinderen op jonge leeftijd de gelegenheid om in aanraking te komen met de 
professionele muziekwereld en ze krijgen het volledige onderwijspakket wat nodig is 
om een professioneel musicus te kunnen worden. Op latere leeftijd volgt meer 
verbreding en diepgang, waarin meer wordt gevraagd van de musicus in spe.  
De persoonlijke benadering staat voorop en er wordt goed gekeken naar de 
ontwikkeling. Er heerst een ontspannen sfeer waar de kinderen en jongeren zich 
veilig en vertrouwd kunnen voelen. 
 
Concertbezoek 
Nieuw Podium Klassiek Almere heeft ons aangeboden om de concerten die geschikt 
zijn voor onze muziektalenten gratis te mogen bezoeken. Een fijne samenwerking is 
tot stand gekomen We hebben met de leerlingen een tweetal concerten bezocht in 
2021 en er gaan er nog zeker meer volgen. De leerlingen van Muziektalent Almere 
mogen zelf ook een concert verzorgen in de serie: Kinderen voor kinderen in 2022! 
 

 
 
Succes voor muziektalenten  
Tijdens de Open Recorder Days Amsterdam 2021 zijn twee van onze muziektalenten 
in de prijzen gevallen. 
Cathy Zhang won de 1e prijs in de categorie t/m 11 jaar en Lucia Bakker won een 
prijs voor haar bijzondere vertolking. 
 
Doorstroom naar andere jong talent opleidingen 
In januari 2021 heeft Jimmy Zheng auditie gedaan voor de Academie Muzikaal 
Talent te Utrecht en is toegelaten. 
5 Leerlingen besloten te stoppen met de opleiding. 
De audities hebben we uitgesteld 



Corona 
Ook in 2021 was de coronapandemie een enorme beproeving. In de maanden 
januari tot en met mei konden we geen fysieke lessen, repetities en groepslessen 
aanbieden. Het pand was gesloten. Alle lessen vonden online plaats. Een zware 
opgave voor zowel de leerlingen als de docenten. Met inventieve groepslessen 
theorie en de hoofdvaklessen online is de ontwikkeling niet stil blijven staan. Toen 
we in mei weer mondjesmaat konden beginnen met fysieke lessen werd het 
langzamerhand weer ‘normaal’. Kleine optredens bij de opening van verschillende 
exposities georganiseerd door stichting Acqua Tornata in Casa Casla gaven onze 
talenten een ‘boost’ om weer te spelen voor publiek. Ons eigen zomerconcert ook in 
Casa Casla was extra feestelijk na de lange lockdown. Wat hebben we daarvan 
genoten!  
Van september tot en met november hebben we veel activiteiten kunnen doen. Tot 
dat er weer een lockdown kwam, een dag voor ons kerstmatinee. Een grote 
teleurstelling… 
Hopelijk brengt 2022 veel goeds met minder lockdowns, waardoor al onze lessen en 
geplande activiteiten kunnen plaatsvinden.  
 
Subsidie gemeente Almere 
Stichting Muziektalent heeft voor het jaar 2021 helaas geen subsidie van de 
gemeente toegekend gekregen. We hebben onze reserves gebruikt om de lessen 
van januari tot en met juni te kunnen bekostigen. 
Een nieuwe subsidie aanvraag hebben we in juni 2021 ingediend. Vanwege de 
onzekerheid of we wel of geen steun van de gemeente zouden krijgen, hebben we 
besloten om alle activiteiten van Stichting Muziektalent Almere voor de wekelijkse 
lessen vanaf september tot en met december ‘on hold’ te zetten.  
 
Professionalisering 
Huisstijl en Website 
Op 8 oktober 2021 hebben we ons nieuwe logo gepresenteerd. De website wordt 
helemaal opnieuw vormgegeven. 
 

 
 
Marketing 
We hebben contact met Loes Jongen van Almere Centrum. We hebben gesproken 
over mogelijkheden met betrekking tot optredens voor Muziektalent Almere in de 



stad. Het uitfestival in september is helaas niet doorgegaan vanwege de 
coronamaatregelen evenals de optredens die gepland stonden in de 
decembermaand. In augustus 2022 komt er een gelegenheid tijdens de Floriade op 
de Esplanade.  
We hebben een gesprek gehad met publiciteitscoach Linda Graanoogst – Met 
gemak in het nieuws.  
Met onze facebookpagina houden we onze achterban en iedereen die 
geinteresseerd is op de hoogte van een groot deel van onze activiteiten, behaalde 
succesen en andere leuke weetjes. 
 
Opleiding – verschillende leerroutes 
Ook de opleiding zelf kreeg een vernieuwde structuur met een prefase 
(ontdekken/ontwikkelen) en een hoofdfase (ontwikkelen/profesionaliseren). 
Hiermee kunnen we kinderen op jongere leeftijd een kans geven om mee te draaien 
in de opleiding en ze op deze manier kennis te laten maken met een professionele 
manier van werken binnen het muziekonderwijs in Almere.  
Daarnaast komt er ook een mogelijkheid om alleen de theorielessen en examens te 
volgen: de contractstudie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Financieel verslag 
 
 

De staat van baten en lasten laat een exploitatietekort zien van €7085. Dat is te 
wijten aan het wegvallen van de subsidie in 2021. Doordat we de reguliere lessen 
van september t/m december ‘on hold’ hebben gezet, hebben we de 
personeelskosten in 2021 vrij laag kunnen houden. 
Het persoonlijk ontwikkelbudget hebben we in 2021 afgeschaft. We gaan met een 
nieuwe financieringsmix werken van ouderbijdragen, inkomsten concerten, 
fondsenwerving en aanvullend gemeentelijke subsidie. 

Stichting Muziektalent Almere

Balans per 31 december 2021

Activa Passiva

Rabobank NL55 Rabo 0106 5695 70 3.396 Eigen vermogen 4.297
Rabobank NL20 Rabo 1269 8622 94 900

4.297 4.297

Staat van baten en lasten 2021/2020

Baten : 2021 2020

Subsidie gemeente Almere 0 25.000
Donaties ( rabobank ) 492

Totaal baten 492 25.000

Lasten :
Personeelskosten kernteam 3.200 13.010

Personeelskosten incidenteel 1.075 1.064

Persoonlijk ontwikkelbudget 0 9.000

Kosten concerten 1.584 750

PR & Website 1.359 1.361

Reiskosten 0 59

Kosten catering 221 197

Bankkosten 138 119

Totaal lasten 7.576 25.561

Resultaat -7.085 -561



Muziektalent Almere Algemeen 
 
Doelstelling 
De stichting heeft ten doel: kinderen met een talent voor muziek te ontdekken en 
deze een kans te geven het talent te ontwikkelen met als doel dat deze leerlingen, 
na het behalen van het diploma van de middelbare school, het niveau hebben 
bereikt om toelating te kunnen doen aan één van de Kunstvakopleidingen in 
Nederland, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 
 
Hoofdwerkzaamheden 
De hoofdwerkzaamheden bestaan uit de volgende activiteiten: 
- het verzorgen van vakonderwijs; onderwijs in muziektheorie en solfège, onderwijs     
in samenspel en kamermuziek, coaching van podiumoptredens voor talentvolle 
kinderen en jongeren 
- het afnemen van audities om de geschiktheid vast te stellen 
- het toetsen en volgen van de muzikale ontwikkeling met 2 examens per schooljaar 
- het aanbieden van maatwerk ondersteuning voor leerlingen en ouders bij 
deelname aan concoursen en masterclasses 
- het samenwerken met onderwijsprofessionals 
- het geven van voorlichting over het opleiden van jong muzikaal talent  
- het vergaren van financiële middelen om een betere financieringsmix te verkrijgen 
 
Financieel beheer 
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld door de zakelijk leider.  
Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt door een accountant. Het bestuur van 
Muziektalent Almere dient deze stukken goed te keuren.  
In het verleden werd Muziektalent Almere volledig gefinancierd door gemeente 
Almere. Het jaar 2021 hebben we zonder subsidie gedraaid en vanaf 2022 willen we 
naar een gezonde financieringsmix van ouderbijdragen, sponsoring door 
instellingen/bedrijven/fondsen, het geven van concerten en ook door bijdragen die 
om niet ter beschikking worden gesteld (vrijwilligerswerk). 
 
Bestuur 
Het bestuur vergaderde in 2021 twee keer: op 8 september en op 1 december. De 
penningmeester en de secretaris waren aanwezig bij het bezoek van de PvdA-fractie 
op 13 december. 
 
Beloningsbeleid 
De beloning van docenten en medewerkers vindt marktconform plaats. Deze 
ontvangen na het indienen van een factuur, gericht aan Stichting Muziektalent 
Almere, een vooraf vastgelegd marktconform tarief voor de uitgevoerde 
werkzaamheden. 
De projectcoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor alle overige zaken die 
betrekking hebben op het runnen van de stichting zoals de leerlingenadministratie, 
financiële administratie en de communicatie naar ouders, docenten en daarbuiten 
worden ook beloond op basis van een algemeen geaccepteerd uurtarief.  
De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden om niet.  



Activiteiten 2021 
 
Opleiding  (aantal lessen per muziektalent) 
 
Theorie en solfège lessen  
21 lessen hebben plaatsgevonden van januari tot en met juni 
Bijna alle lessen waren online. De laatste vier lessen konden gelukkig fysiek worden 
gegeven 
 
Correpetitie lessen 
10 lessen met pianobegeleiding 
Onze correpetitor heeft een inhaalslag gemaakt met de correpetitie lessen in de 
maanden mei, juni en juli. Deze lessen konden niet online plaatsvinden. 
 
Hoofdvaklessen 
21 lessen bijna alle lessen waren online. De laatste vier lessen konden gelukkig 
fysiek worden gegeven.  
 
Examens 
25 juni theorie en solfège – Nicholas Papadimitriou (theorie docent) heeft deze 
examens afgenomen. Alle leerlingen zijn geslaagd. 
2 en 3 juli speelexamens – Henk Ekkel (docent Academie Muzikaal Talent Utrecht) 
was als extern jurylid voorzitter van de examencommisie. Alle leerlingen hebben dit 
buitengewoon moeilijk studiejaar goed afgerond. 
 
Optredens en masterclasses 
-Opening Expositie 29 mei 2021 Unpredicted III – Casa Casla 
Optreden van Muziektalent Almere 
 
-Opening expositie 12 juni 2021 Unpredicted III – Casa Casla 
Met een optreden van Cathy Zhang 
 
-Zomermatinee 20 juni 2021 – Casa Casla Almere 
Alle muziektalenten hebben gespeeld tijdens dit feestelijk zomermatinee. Het was 
voor velen  weer de eerste keer voor publiek na de lange lock-down.  
In volgorde van het programma hebben gespeeld: Youran Wu (harp), Yara Martina 
(piano), Joyann Lie Atjam (viool), Marcus Chang (piani), Alex he (gitaar), Andy Shen 
(piano), Cath Zhang (blokfluit), Stella van Velzen (piano), Merijn Reurekas (blokfluit), 
Mandy Zheng (piano), Rivkah Blom (zang), Yasumi Meijer (piano) en Rebecca Blom 
(zang). De pianobegeleiding was in handen van onze correpetitor Felix Justin. 
 



 
Zomermatinee 20 juni 2021 
 
 
 
-International Pianoday 25 juni 2021 - Goede Rede Concerten  
Concert Carol Ruiz (20e eeuw) en Duo Scholtes & Janssens (klassiek). 
Voorprogramma van twee jonge Almeerse talenten: Justus Egert en Jimmy Zheng 
(oud-muziektalenten) 
 

 
Jimmy Zheng – Pianodays 2021 
 
 
-Festival Musique 8 juli 2021 – Goede Rede Concerten 
Concert Beth & Flo en Ernst Paul Fuchs. Voorprogramma van twee jonge Almeerse 
talenten: Andy Shen en Yasumi Meijer 
 



 
Yasumi Meijer – Festival Musique 2021 
 
-Festival Musique 10 juli 2021 
Open Podium: Jong Talent 
Yara Martina (piano), Alex He (gitaar), Andy Shen (piano), Cathy Zhang (blokfluit), 
Yasumi Meijer (piano) en Isaac Simatupang (gitaar) hebben een mooi programma 
laten horen. 
 
 
-Wandelconcert Theehuis “Uniek Leven” 3 oktober 2021  
Optredens van Cathy Zhang, Lucia Bakker en Merijn Reurekas (blokfluiten) 
 
 
 
-Masterclass Piano - Duo Scholtes & Janssen 9 oktober 2021 
 Yara Martina en Marcus Chang deden mee als duo. Yasumi Meijer en Mandy Zheng 
hebben solo meegedaan. Het was een leerzame ervaring. 
 

 
 



-Open Recorder Days Amsterdam 23 oktober 2021 
Cathy Zhang, Lucia Bakker en Merijn Reurekas hebben meegedaan. Cathy won de 
1e prijs in de categorie t/m 11 jaar en Lucia ontving een prijs voor haar bijzondere 
vertolking 
 
-Kerstmatinee 19 december 2021 
Helaas is dit concert afgelast wegens de coronamaatregelen en is uitgesteld tot een 
nader te bepalen datum in 2022.  
 

    
 
Bezochte concerten met onze muziektalenten: 
-Marietta Petkova 17 september 2021 
-Concert door Sweelick Academie 13 november 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERSTMATINEE
“Oudste koor en jongste muziektalenten in Concert”

Zondag 19 december 2021
Aanvang 14:45 uur, Casa Casla, Weerwaterplein 3 

Almere Plus Koor o.l.v. Gerard Poot
Muziektalent Almere



Muziektalenten in 2021   Toetreding Muziektalent Almere 
Isaac Simatupang, gitaar   2014 
Rebecca Blom, zang   2015 
Rivkah Blom, zang    2015 
Merijn Reurekas, blokfluit   2015 
Mandy Zheng, piano   2015 
Yasumi Meijer, piano   2016 
Lucia Bakker, blokfluit   2017 
Merel Koster, gitaar    2018 
Gaya Westland, gitaar   2018 
Stella van Velzen, piano   2018 
Cathy Zhang, blokfluit   2018 
Andy Shen, piano    2018 
Yara Martina, piano    2020 
Marcus Chang, piano   2020 
Alex He, gitaar    2020 
Youran Wu, harp    2020 
Joyann Lie Atjam, viool   2020 
Milo Lont, blokfluit    2020 
 
In juli 2021 hebben we afscheid  Toetreding Muziektalent Almere 
genomen van: 
Isaac Simatupang, gitaar   2014 
Rebecca Blom, zang   2015 
Rivkah Blom, zang    2015 
Merel Koster, gitaar    2018 
Gaya Westland, gitaar   2018 
 
 
 
Docententeam 
Nicholas Papadimitriou  Docent Muziektheorie en Solfège 
Felix Justin    Docent Correpetitie (lessen met pianobegeleiding) 
     en groepslessen 
Henk Ekkel    Voorzitter examencommissie, pianist 
Stefan Gerritsen   Extern jurylid, gitarist 
 
 
Projectcoördinatoren 
Stephanie Brandt   Zakelijk leider 
Ida Wildvank    Artistiek leider 
 
 
Bestuur 
Marjès Benoist   Voorzitter 
Martin Wiegertjes   Penningmeester 
Jeltje Vliegenthart-Kuiken  Secretaris 
Harriët Bosman   Algemeen bestuurslid – Adviseur 


