
  

Jaarverslag 
2020 
Stichting Music Mode 

Passion for Music 



Stichting Music Mode // Jaarverslag 2020 1 

 

Inhoudsopgave 
Voorwoord ..................................................................................................................................................... 2 

Missie & visie ................................................................................................................................................. 2 

Werkzaamheden ............................................................................................................................................ 3 

Beleid ............................................................................................................................................................ 3 

Kwaliteit ........................................................................................................................................................ 3 

Partners .......................................................................................................................................................... 4 

Het bestuur .................................................................................................................................................... 4 

Communicatie ............................................................................................................................................... 4 

Vergadering ................................................................................................................................................... 4 

Project Multi Music....................................................................................................................................... 5 

Zang- muzieklessen in Nobelhorst .............................................................................................................. 5 

Music Mode Live / Concerten / Jamsessions ............................................................................................... 6 

Kids Talent Almere Project .......................................................................................................................... 6 

Muzikaal Trefpunt Almere ........................................................................................................................... 8 

Eindwoord .................................................................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting Music Mode // Jaarverslag 2020 2 

 

 

 

Voorwoord 

Stichting Music Mode is een stichting die met de kracht van muziek zich inzet voor jong/oud in 

Almere, deze hebben wij in 2 doelgroepen verdeeld. 

1. Primaire doelgroep: Jongeren van 12 jaar t/m 27 jaar die op amateur niveau bezig zijn met 

muziek / kunst en cultuur. We hebben aandacht aan kansarme en kwetsbare jongeren. 

2. Secundaire doelgroep: Jong tot oud, vanaf 6 jaar t/m 60+, die financieel wel instaat zijn het 

zich te kunnen veroorloven, maar niet het platform hebben om zich te ontwikkelen. 

Wij maken geen onderscheid als een deelnemer net is begonnen of al jaren ervaring heeft. 

Interesse en inzet is wat ons betreft voldoende, muziek is immers voor iedereen. Wel gaan we 

natuurlijk opzoek naar het talent van elke deelnemer binnen de verschillende disciplines; zang, 

dans, theater, songwriting of een instrument leren bespelen. 

Hoofddoel van alle activiteiten is om verschillende doelgroepen te ondersteunen in hun 

ontwikkeling op het gebied van muziek, kunst en cultuur.  

 

Ook in 2020 zijn we hard aan het werk gegaan om voor onze deelnemers optredens en muziek 

avonden te organiseren, helaas moesten we door de covid19 richtlijnen vele activiteiten 

annuleren.  

 

Missie & visie 

Music Mode gelooft in de kracht van muziek, samenwerken en gezamenlijk diverse doelen 

bereiken. Deze visie is ontstaan uit ervaring, vraag en hartsverlangen. De missie is om zoveel 

mogelijk doelgroepen te ondersteunen in hun ontwikkeling op het gebied van kunst en cultuur. 

Dit zijn ontwikkelingen in zowel technisch, als persoonlijke competenties. We vinden het jammer 

dat er steeds minder aandacht wordt besteed aan muziek in het onderwijs. Door bezuinigingen 

moeten vele culturele instellingen de deuren sluiten of flink inkrimpen. Wij willen door veel 

samen te werken, deze schade sterk beperken en juist het tegenovergestelde stimuleren.  
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Werkzaamheden  

- Het opzetten en continueren van projecten in cultuur, educatie, informatie en advies m.b.t. 

zang, muziek, theater, dans en muziekproductie 

- Het opzetten van een nieuwe innoverende projecten (amateurkunsten, cultuurparticipatie) 

- Ontwikkelen en organiseren van kleine en middelgrote evenementen ten behoeve van 

talentontwikkeling 

- Ontwikkelen van voorlichtings- en bewustwordingsmateriaal (flyers, websites etc.) 

- Het organiseren bijeenkomsten t.b.v. stimulering van talentontwikkeling 

- Het organiseren van bijeenkomsten en voorlichtingsdagen t.b.v. donaties 

Beleid 

Met onze unieke methodiek ontwikkelen we projecten gericht op onze doelgroepen.  

Resultaten zijn direct zichtbaar en meetbaar. Wij richten ons op nieuwe talenten, amateurs en 

semi professionals, maar we brengen ook professionals, organisaties en bedrijven bij elkaar. 

Hiermee stimuleren we met name cultuurparticipatie en daarmee verhogen we de kwaliteit in de 

kunsten. 

 

We willen ook als stichting een veilige haven zijn, waar men terecht kan voor informatie en 

advies, een steun en toeverlaat. We hopen door transparant te zijn en een hart voor de goede zaak, 

bekend te worden in heel Nederland en daarbuiten. 

Kwaliteit 

We werken met professionele docenten en begeleiders. Nathan Pelupessy van Coral Music en 

Marx Margono zijn onze vaste projectmedewerkers die songwriting en de coachinglessen geven. 

Ze hebben veel ervaring en hebben passie voor muziek. Onze zangles docenten hebben minimaal 

een conservatorium diploma en/of minimaal 2 jaren ervaring op het podium.  
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Partners 

We werken met vele partners zoals A6 Music, de Drumbatterij, Stichting Kinderen met een 

toekomst, Stichting de Schoor (Multi Club / Multi Music), Next Level, Visible Perfection, 

Mixxed Music, Crevarimusic, Jenaflow, Young Movement, Jongerenraad Almere, Jongerenwerk 

de Schoor, Dancers Online en scholen etc. We geloven in samenwerken en elkaar ondersteunen 

ten bate van een groter resultaat. We steunen regelmatig stichtingen en bedrijven met optredens, 

mankracht of bijvoorbeeld met geluid. Misschien kunt u ook een partner worden?` 

Het bestuur 

Het bestuur in 2020 bestaat uit:  

Voorzitter: Dhr J. Wijngaarden 

Secretariaat: Mevr L. Kromowetjono 

Penningmeester: Dhr C. Hang 

Bestuurslid: Mevr C. Von Bannisseht 

Communicatie 

Music Mode heeft een emailadres: Info@musicmode.nl en actie@musicmode.nl dat elke dag 

word gelezen. Alle communicatie met Music Mode, zoals nieuwe aanmeldingen van deelnemers,  

gaat via dit emailadres tenzij er een vast contact persoon is vast gesteld. Dan kan de 

communicatie via de penningmeester gaan (finad@musicmode.nl) of via de secretaris 

(secretariaat@musicmode.nl).  

Op onze website www.musicmode.nl / www.dimt.eu / www.almeremuziekproject.com en 

facebook pagina www.facebook.com/stichtingmusicmode kunt u terug lezen welke activiteiten er 

geweest zijn en welke er nog gaan komen. 

Vergadering 

Het bestuur vergadert regelmatig. In bepaalde maanden waarin een activiteit is georganiseerd 

komt het bestuur vaker samen om zo de activiteit goed te laten verlopen.  

 

 

mailto:actie@musicmode.nl
mailto:finad@musicmode.nl
mailto:secretariaat@musicmode.nl
http://www.musicmode.nl/
http://www.dimt.eu/
http://www.almeremuziekproject.com/
http://www.facebook.com/stichtingmusicmode
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Activiteiten 2020 

Project Multi Music 
In samenwerking met Stichting de Schoor wordt er in Activiteitencentrum Multi-Club te 

Kruidenwijk in Almere zanglessen en band coaching verzorgt. Tevens verzorgen we elke maand 

een Live Mix Workshop met daaraan gekoppeld een Showcase. Omdat het jongerenwerk onder 

de cruciale beroepen vallen en we samen kwetsbare jongeren bereiken, hebben we het gehele jaar 

2020 lessen kunnen verzorgen volgens de richtlijnen. De jongeren hebben aangegeven dit zeer te 

waarderen. We hebben een toename van het aantal deelnemers per week binnen dit project. Van 4 

naar 10 deelnemers per week. De Live bandjes zijn ook in aantal verdubbeld, van 2 live bandjes 

naar 4 live bandjes. Deelnemers groeien in hun talenten, dit zien we terug in de productie van 

eigen muzieknummers en videoclips. We zien ook vele talenten op de Live Mix workshops 

waarbij er een showcase is, jongeren kunnen kan leren mixen en tegelijkertijd kunnen jongeren 

optreden om zo podiumervaring op te doen. Er zijn plannen om in 2021 de optredens live te 

streamen. 

Zang- muzieklessen in Nobelhorst 
In samenwerking met de Sterrenschool in Nobelhorst verzorgen we zang- en muzieklessen op de 

Sterrenschool. Kinderen in de leeftijd van 8 jaar t/m 12 jaar kunnen kiezen uit zang, gitaar en 

pianoles. De kinderen geven aan dat ze veel plezier beleven in de lessen, we hebben een open dag 

gehouden in november 2020, waarbij er 30 aanmeldingen waren. 20 daarvan hebben zich 

daadwerkelijk opgegeven om te lessen. We merken dat mond tot mond reclame het beste is, want 

Music Mode wordt steeds bekender in Nobelhorst. Ook vanuit de nieuwe wijk Oosterwold zijn er 

aanvragen binnengekomen. We hebben plannen om begin 2021 ook in Oosterwold lessen te 

verzorgen.  
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Music Mode Live / Concerten / Jamsessions 
Normaal gesproken organiseren we elke maand een Jamsession en 1 keer per half jaar een Music 

Mode Live event en diverse concerten. Helaas hebben we door de richtlijnen al onze events 

moeten annuleren. Gelukkig kunnen we nog wel de Showcase en workshops verzorgen in 

samenwerking met het jongerenwerk. We hopen dat er versoepelingen komen in 2021, want de 

het organiseren van live muziek events is 1 van de sterkste punten van Music Mode.  

 

Kids Talent Almere Project 
Ondanks alle richtlijnen hebben we in 2020 veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe 

projecten. 1 van deze nieuwe projecten is het Kids Talent Almere. Met het Kids Talent Almere 

Project wil Music Mode in samenwerking met diverse netwerkpartners haar verantwoording 

nemen en meer betrokkenheid met de samenleving tonen door expliciet een project te initiëren 

voor kinderen op amateur niveau. Door samen te werken met netwerkpartners is er een sterker en 

breder draagvlak! Het project dient als stimulans voor kinderen die graag hun talenten willen 

ontwikkelen en mogelijk denken aan een carrière in de culturele muzikale sector of gewoon 

simpelweg willen ervaren hoe het is om op te treden op een professioneel podium.  Een 

laagdrempelige talentenjacht waarbij de kinderen door middel diverse workshops uitgedaagd 

worden om verder te kijken dan wat ze al kennen. De kinderen worden geïnformeerd over de 

diverse mogelijkheden om door te stromen naar bijvoorbeeld een theater opleiding of hoe je de 

weg naar het conservatorium kan volgen. Jong geleerd is oud gedaan! Het project is dus veel 

meer dan alleen een talentenjacht! De kracht van het project ligt o.a. op de persoonlijke 

begeleiding van diverse professionals uit de muziekindustrie en de nodige agogische begeleiding 

vanuit het jongeren- en kinderwerk van de Schoor. 

 

Door welzijn en cultuur te combineren kan er op Multi methodisch niveau geopereerd worden, 

waarbij o.a. zang, dans, muziek en andere podiumkunsten als middel ingezet wordt. Uit 

wetenschappelijk onderzoek blijkt dat o.a. het luisteren en beoefenen van muziek de intelligentie 

bevorderd. Muziek werkt therapeutisch en het stimuleert diverse onderdelen van het brein, 

waardoor je o.a. beter leert Multi tasken. Ook fysiek gezien heeft muziek een positieve invloed te 
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denken aan een positieve invloed op de ademhaling, hartslag en bloedcirculatie.  Het is dan ook 

belangrijk dat kinderen in aanraking komen met o.a. muziek, dans of theater, met name 

kwetsbare kinderen zijn daarin beperkt door allerlei verschillende redenen. 

 

Het Kids Talent Project heeft de ambitie om kinderen in Almere door middel van een creatief 

muzikaal cultureel programma laagdrempelig te bereiken. Via een reeks workshops en 

masterclasses krijgen de kinderen coaching en worden er topics besproken waarbij de 

weerbaarheid en het zelfvertrouwen centraal staan en er gewerkt wordt om het niveau van de 

kinderen en hun talenten te stimuleren en te bevorderen. Kinderwerkers en jongerenwerkers van 

de Schoor coachen en begeleiden de kinderen vanuit hun expertise in welzijn en docenten van 

Music Mode vanuit hun expertise in cultuur, met name zang, dans, theater en muziek. Op deze 

wijze wordt de kwaliteit gewaarborgd en is er sprake van een duurzaam project. Kinderen worden 

op diverse niveaus uitgedaagd en geïnspireerd. Kinderen worden geïnformeerd over bijvoorbeeld 

de mogelijkheid om in de toekomst door te stromen, hetzij een ontwikkeling van een 

beginnersniveau naar amateurniveau en van amateurniveau naar een mogelijk semi-professioneel 

niveau. Kinderen worden dus goed en professioneel geïnformeerd naar de muzikale culturele 

mogelijkheden! Het project houd rekening mee met de COVID-19 maatregelen en zal op 

creatieve wijze het project rondom de maatregelen uitvoeren. 

 

Er zijn in het project 4 fases: 

Voorselectie (via online video's) 

Workshops / Masterclasses (persoonlijke begeleiding / coaching / voorbereiding) 

Uitvoering / Talentenjacht 

Nazorg / eventueel doorstromen naar een ander project / opleiding / muziekles op 1 van onze 

locaties / netwerkpartner 

 

We willen dit project in 2021 lanceren en indien mogelijk na de zomer van 2021 beginnen met 

het project.  
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Muzikaal Trefpunt Almere 
Een ander nieuw project die we in 2020 hebben ontwikkeld in samenwerking met Jenaflow is het 

Muzikaal Trefpunt Almere. Muzikaal Trefpunt Almere (MTA) geeft muzikale talenten in Almere 

die al goed bezig zijn een springplank om door te groeien naar een hoger niveau met aandacht 

aan kwetsbare en kansarme jongeren. Talenten willen tegenwoordig niet alleen maar zangles of 

muziekles volgen. Ze willen door alle drukte heen in de buurt de mogelijkheid hebben om te 

lessen en mogelijk een demo op nemen. De redenen kunnen uiteenlopen omdat ze aan een auditie 

willen mee doen of omdat ze een nieuw lied hebben geschreven. Almere is een jonge stad die 

altijd in beweging is. Wij willen met deze mobiele muziekruimte mee bewegen en de vraag 

voorzien van een uniek laagdrempelig muzikaal aanbod in zang- en muzieklessen en de 

mogelijkheid om een gedicht, spoken word of rap op te nemen als demo! Het mobiel op locatie 

muzieklessen volgen en jouw vocalen professioneel opnemen op een vrije locatie is geboren! De 

vaak statische onpersoonlijke online lessen met alle praktische en economische gebreken worden 

hiermee grotendeels opgelost. In de praktijk heeft niet iedereen een geschikte laptop of snel 

internet om goed online muzieklessen te volgen, in de praktijk kan niet iedereen snel iets 

opnemen voor bijvoorbeeld een Spoken word demo. Het MTA is meer en kan meer… We 

denken ook aan gezamenlijke muziekprojecten met bijvoorbeeld scholen en bedrijven die ons in 

kunnen inhuren. De mogelijkheden zijn nu letterlijk en figuurlijk onbegrensd, omdat we met deze 

rijdende muzieklesruimte uiteraard zeer mobiel zijn! 

We hebben in de afgelopen maanden diverse schetsen gemaakt en de kosten voor het materiaal 

berekend. We hebben gekozen om het project in een bakwagen te bouwen. Een bakwagen, met 

het liefst met een laadklep, is veilig en solide. Het Muzikaal Trefpunt Almere is uniek en is een 

Corona proof idee die vele amateur talenten in Almere kan helpen naar een hoger niveau. We 

hopen in 2021 de financiën rond te krijgen, in prognose kunnen we in de zomer van 2021 het 

project beginnen. 
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Eindwoord 
Ondanks de richtlijnen hebben we toch nog veel kinderen en jongeren kunnen helpen in 2020. 

Het was een mager jaar, maar we hebben niet stil gezeten en 2 nieuwe projecten ontwikkeld. Er is 

enorm veel tijd en energie in de projecten gestopt, we hopen dan ook de nodige financiën binnen 

te halen in 2021. We zien ondanks de strenge maatregelen een mooie toekomst, vooral voor de 

nieuwste projecten Kids Talent Almere en Muzikaal Trefpunt Almere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen/opmerkingen: info@musicmode.nl t.a.v. Marx Margono 
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