
 
 

ANBI gegevens 

 

naam van de instelling: 

Stichting Academia Musica. 

Ook bekend als Academia Musica, hierna ook aangeduid als AM.  

 

RSIN/fiscaal nummer: 853853940 

 

KVK nummer: 60313455 

 

Post- en bezoekadres: Schubertlaan 12, 7522JR Enschede 

 

Doelstelling van de ANBI:  

Het opleiden van muzikale talenten van uiteenlopende leeftijd met ambities tot op professioneel 

niveau, volgens het curriculum van Academia Musica.  

Het curriculum van AM bestaat uit hoofdvakgerelateerde lessen (incl. ensemblespel) en een 

volwaardig pakket algemene vakken. In nauwe samenhang hiermee vinden activiteiten in de 

publieke ruimte plaats, in de vorm van informele concertjes, openbare lessen, workshops, 

masterclasses, etc.  

Ook verzorgt AM ensemblecoaching voor instrumentalisten en zangers. Hierbij richten we 

ons op de betere (amateur)symfonieorkesten, harmonieorkesten, 

kamermuziekensembles en koren.  

Ook zijn enkele projecten uitgevoerd en gepland in samenwerking met andere culturele 

instellingen, scholen en theatergroepen. 

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan: 

Het curriculum bestaat naast de individuele instrumentale / vocale opleiding ook uit coaching van 

ensemblespel en een uitgebreid traject aan algemene vakken. Daarnaast: projecten waarbij 

(klassieke) muziek een essentiële rol speelt, en het geven van workshops en masterclasses 

waartoe kopstukken uit het vakgebied worden aangetrokken.  

 

Functie van de bestuurders 

J.C. Lodder (voorzitter) 

D. Rebbers (secretaris) 

Tj. Knol (penningmeester) 

L. Slakhorst (educatie)  

T. Ottink  

vacature op het gebied van PR & Communicatie 

adviseur zonder stemrecht: P. Laport (docent, coördinator) 

 

Beloning bestuur: De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.  

  



 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: 

 

- Lesprogramma:  

- Individuele hoofdvaklessen en ensemblelessen voor instrumentalisten en zangers.  

- Intensief programma algemene vakken: solfège, muziekleer, harmonieleer, contrapunt, analyse 

en muziekgeschiedenis; wekelijkse groepslessen op meerdere niveau’s, incl. tentaminering.  

 

- Openbare activiteiten (zie ook agenda op website):  

- Meerdere miniconcerten in de binnenstad (galeries, winkels, kerken, musea). 

- Presentaties en openbare lessen in Theater Concordia, ook in samenwerking met andere 

opleidingen.  

- Workshop rond semi-opera ‘King Arthur’ van Purcell, voor solo- en koorzangers.  

- Coaching activiteiten:  

- In januari 2017 worden gesprekken gevoerd met harmonieorkesten in de regio die aanvullende 

training en coaching willen organiseren voor de verschillende instrumentengroepen in het orkest. 

- De eerste drie maanden van 2017 wordt een strijkkwartet uit het Twents Jeugd Symfonie Orkest 

(Hengelo) gecoacht door (AM) docenten voor viool, altviool en cello.  Ensemblecoaching voor het 

complete strijkkwartet zal worden uitgevoerd binnen het Symfonieorkest waarbij de overige leden 

van het orkest ook een leermoment krijgen aangeboden.  

 

  



Financieel overzicht Academia Musica 

 

Hieronder het financieel overzicht van 2014/2015 en 2015/2016 aangevuld met de begroting voor 

2016/2017. Het boekjaar loopt van 1/10 t/m 30/9. Overzicht via pdf te downloaden. 

 

Toelichting:  

In 2014 en in 2015 is er een subsidie ontvangen. Dit bedrag is niet zichtbaar in het financieel 

overzicht. In plaats daarvan is de uitputting van de subsidie opgenomen. 

Er wordt een start gemaakt op 1/10/2014 met € 20.000 in kas. In 2015 komt daar nog eens 

€ 20.000,- bij.  

Het effect daarvan wordt zichtbaar in de bedragen die in kas zijn op 1/10/2014 resp. 1/10/2015 

 

 

 
 

realisatie 

2014/2015

realisatie 

2015/2016

begroting 

2016/2017

Baten

    lesgelden € 11.321,75 € 20.847,50 € 37.800,00

    samenwerking Kaliber € 0,00 € 0,00 € 0,00

    projecten € 0,00 € 0,00 € 0,00

    uitputting subsidie € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00

Totaal € 19.321,75 € 28.847,50 € 45.800,00

Lasten

   vergoeding docenten € 8.454,64 € 17.053,10 € 35.400,00

   samenwerking Kaliber € 0,00 € 0,00 € 0,00

   projecten € 302,50 € 0,00 € 0,00

   coördinatie en organisatie € 997,94 € 453,18 € 4.200,00

   administratie € 240,60 € 239,53 € 1.100,00

   communicatie/public relations € 1.450,09 € 1.567,78 € 900,00

   onvoorzien € 2.000,00

Totaal € 11.445,77 € 19.313,59 € 43.600,00

saldo/tekort € 7.875,98 € 9.533,91 € 2.200,00

Balans

in kas begin boekjaar (1-10) € 20.000,00 € 19.547,29

in kas einde boekjaar (31-09) € 19.547,29 € 40.708,89


