ACTUEEL VERSLAG ACTIVITEITEN STICHTING MUZIEKSCHOOL GOEDHART (SMG)
Februari 2016- December 2019

Structurele activiteiten:
-

Het faciliteren van wekelijkse muzieklessen voor leerlingen, via het beschikbaar stellen van zowel een
leslokaal als de benodigde muziekinstrumenten. Momenteel, december 2019, faciliteert de Stichting
lessen voor >40 leerlingen per week;

-

Het structureel ondersteunen van beginnende muziekdocenten, in raad en daad, teneinde onbezorgd
les te kunnen geven in het leslokaal.

-

Stichting muziekschool Goedhart (SMG) biedt aan het aan haar gelieerde ensemble “Uit een Goed
Hart” wekelijks het leslokaal aan als oefenruimte, waardoor zij in staat zijn om tweewekelijkse
optredens te verzorgen in verzorgingstehuizen in de regio. De oefenruimte wordt om niet aan het
ensemble aangeboden. Het ensemble, op haar beurt, verzorgt de optredens zonder vereiste
wederdienst.

-

Het ondersteunen van wervingsactiviteiten en -materialen voor nieuwe muziekleerlingen en -leraren op
open dagen,

-

De SMG biedt naast lesruimte haar leslokalen aan waar zelfstandig geoefend kan worden, c.q. bands
kunnen repeteren.

Incidentele activiteiten:
-

12 februari 2016,
Oprichting van Stichting muziekschool Goedhart (SMG) en benoeming van haar bestuursleden;

-

2 maart 2016
Vaststelling van het beleidsplan en huishoudelijk reglement;

-

16 april 2016 Open dag muziekschool
waarbij de SMG het werven van leerlingen en leraren ondersteunt;

-

17 – 18 juni 2016 Hoekstock Festival 2016 Koudekerk aan den Rijn
SMG heeft het muziekfestival geopend met een optreden van leerlingen;

-

23 september 2016 Open dag muziekschool
Een open dag georganiseerd vanuit SMG zelf om kinderen en volwassene kennis te laten maken met
muziek en de leraren.

-

19 december 2016 Kerstuitvoering Leythenrode deel 1;

De leerlingen van de SMG verzorgden de (kerst)muziek voor de bewoners van Leythenrode (een
verzorgingstehuis in Leiderdorp)
-

22 december 2016 Kerstuitvoering Leytenrode deel 2;

-

7 april 2017 Open avond;
De leerlingen van de SMG verzorgden een optreden voor ouders en publiek.

-

10 juni 2017 Uitvaart naamgever, oprichter en inspirator J.E. Goedhart
Leerlingen en leraren mochten de muzikale begeleiding tijdens de dienst verzorgen;

-

16 juni 2017 Hoekstock Festival 2017 Koudekerk aan den Rijn,
De SMG heeft voor de tweede keer op rij het muziekfestival geopend met een optreden van leerlingen
van de SMG. Daarbij is ook de toezegging gedaan om ook in het vervolg het festival te openen;

-

15 december 2017 Vrouwen van Nu
Een muzikaal kerstoptreden (om niet) verzorgd door de SMG.

-

18 december 2017 optreden in Leythenrode
Evenals in 2016 hebben de leerlingen van de SMG de kerst muzikaal ingeleid bij de ouderen in
verzorgingstehuis Leythenrode;

-

27 April 2018 Koningsdag
Optreden in het park in Koudekerk aan den Rijn, in samenwerking met Kunst Na Arbeid, de lokale fanfare.

-

15 juni 2018 Hoekstock Festival
Opening van het festival, waarbij alle leerlingen een liedje zelf spelen;

-

23 december 2018 optreden in Oudshoorn;
In 2018 hebben de leerlingen van SMG de kerst muzikaal ingeleid bij de ouderen in het verzorgingstehuis
Oudshoorn, te Alphen aan den Rijn (evenals Leythenrode onderdeel van de Alrijne zorggroep);

-

15 juni 2019 Hoekstock Festival
Opening van het festival, waarbij alle leerlingen een liedje zelf spelen;

-

23 december 2019 optreden in Oudshoorn;
In navolging van de ‘traditie’ van de muziekschool verzorgen de leerlingen een optreden bij de ouderen in
het verzorgingstehuis Oudshoorn;

